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ABSTRACT 
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Handledare: Lars Torsten Eriksson 

Datum: 2013-05-29 

 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera implementeringen av ett 
leankoncept i ett företag. Vi vill öka förståelsen för implementeringens starka och svaga sidor 
och undersöka hur denna förändring påverkar personalen. Vi vill genom denna studie även 
fördjupa våra kunskaper om lean production, och bidra till den empiriska kunskapen om 
implementering av leankoncept i företag.   

Metod: Vi har gjort en fallstudie där vi först sökte sekundärdata om hur man på bästa sätt 
bör implementera ett nytt styrkoncept i en organisation. Detta gjorde vi genom att söka 
efter redan tillgänglig information i artiklar, vetenskapliga studier och böcker. Vi har fått 
primärdata genom att intervjua chefer och andra anställda på OKQ8.  

Teori: I teorin har vi fokuserat på implementeringen av ett styrkoncept eftersom det är där 
vi finner ett intresse och grund för vår uppsats. Vi avser verksamhetsstyrning med grund i 
ekonomi och med det slutliga målet att förbli lönsamt. OKQ8 har valt att implementera ett 
styrkoncept vid namn smart. Styrning med smart kommer ursprungligen från lean men är 
speciellt utarbetad efter OKQ8s verksamhet. För att förstå vad smart bygger på behöver vi 
därför utgå från lean som utvecklats och tillämpats under de senaste 50-60 åren för att göra 
företag effektivare. Lean är ett övergripande styrkoncept och kan användas på olika sorters 
verksamheter. Vi har valt att studera lean inom serviceyrket, då vi anser att OKQ8 främst 
tillhandahåller service till sina kunder. Vi har speciellt fokuserat på personalen på OKQ8 
och hur de har upplevt organisationsförändringen för att få fram både implementeringens 
styrkor och svagheter. Vi har tittat på tidigare studier och resultat som finns tillgängliga om 
OKQ8s koncept smart. OKQ8s tillämpning studerades till exempel av Brohage och 
Gunningberg (2011) och vår studie bygger vidare på denna samt kan ses som en 
valideringsstudie av deras undersökning. 

Resultat & slutsats: Från vår studie kan man dra slutsatserna att för bästa resultat vid 
implementering av ett leankoncept bör man dels ta god tid på sig och dels arbeta med att få 
med sig medarbetarna i processen. Detta anser vi vara de två viktigaste slutsatserna att 
beakta. Man bör se över sina rutiner för att kunna minska på onödiga kostnader och utnyttja 
de resurser som redan finns inom verksamheten. Det man är ute efter är långsiktiga resultat 
både vad gäller vinst och andra mål inom verksamheten. Det är också viktigt att man ser 
över den kritik som finns tillgänglig och att man tar till sig de fel som andra gjort för att 
undvika att göra dessa själva. För att lyckas med implementeringen av lean så har vi även 
kommit fram till att det är viktigt att man inte bara använder lean, utan att man även 
använder sig av olika verktyg som är anpassade för den enskilda verksamheten som till 
exempel ”just in time” eller ”5s”. Detta för att det annars lätt kan bli för smalt, lean måste 
anpassas för att fungera på olika verksamheter. Samma arbetssätt fungerar inte till alla. 
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Det är viktigt med noggrannhet och att man ser till både kundens bästa samtidigt som man 
tänker på de människor som faktiskt ska genomföra förändringarna. De är viktiga 
byggstenar i processen och det är viktigt att man har alla med sig, för att kunna införa 
styrkonceptet på allra bästa sätt. En annan viktig slutsats är informationsflödet och dess 
funktion, för att man ska undvika problem vid implementeringen. Tydlig och riklig 
information samt att kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar 
tillfredsställande. Vid implementering av ett styrkoncept i till exempel en 
serviceverksamhet med olika stationer, så som hos OKQ8, bör man även ha under 
konsideration att olika butiker/stationer kan behöva olika produkter och förutsättningar 
beroende på vart i landet de befinner sig. Den ekonomiska styrningen ska tack vare lean 
spara på onödiga kostnader och meningen är att öka intäkterna. Inom organisationen har de 
speciellt fokuserat på personalhanteringen samt lagerhantering för att åstadkomma detta. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det fattas empiriska resultat om hur man 
implementerar lean inom serviceföretag vilket skulle bidra till ett mer fylligt och komplett 
informationsutbud. Vi anser att det vore intressant att ta reda på om lean är det bäst 
fungerande styrkonceptet för serviceföretag eller om det finns andra styrkoncept som är 
mer lämpade för dessa företag. Vi ser det även intressant att forska om de kulturella 
skillnader det finns vid implementering av lean i olika städer runt om i världen, hur 
skillnaderna ter sig och hur man lämpligast ändrar verktygen med detta i åtanke.  
 
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad förståelse för hur man går till väga vid 
implementeringen av ett leankoncept i en verksamhet. Den kan vara värdefull för 
intressenter kring och inom OKQ8 för vidare arbete med deras styrning men även andra 
verksamheter i olika branscher för att se till exempel likheter och olikheter. Studien bidrar 
även till att ge information om vad som kan orsaka problem vid implementering av 
styrkonceptet lean och vad man eventuellt skulle kunna göra för att undvika dem.  

Nyckelord: Verksamhetsstyrning, implementering, lean, smart, förbättringsarbete.  
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Aim: The purpose of this paper is to describe and analyze the implementation of a 
leanconcept in a company. We wish to deepen the understanding of the implementations 
strong and weak sides and examine how this change affects the staff. We also wish to deepen 
our understanding of lean production and contribute to the empirical knowledge of the 
implementation of the leanconcept in a company. 

Method: We have made a case study where we first examined the secondary data on how you 
best should implement a new control concept in an organization. We did this by searching 
the information already available on the subject of articles, scientific studies and books. 
Our primary data comes from interviews with managers and other employees at OKQ8. 

Theory: In the theory we have focused on the implementation of a controlconcept, because 
that is where we find an interest and a base for our thesis. We intend performance 
management with the foundation in economics where the ultimate goal is to remain 
profitable. Lean and smart are the same but smart is firmly developed specifically for 
OKQ8 and its unique business. To understand what smart is based on, we need to start with 
lean which was developed and applied in the last 50-60 years to make the business more 
efficient. We have looked at previous studies and results that are available on OKQ8 
concept smart. OKQ8s application, studied for example by Brohage and Gunningberg 
(2011), and our study builds on this and can be seen as a validation study of their 
investigation.  

Result & Conclusions: From our study, one can conclude that the best results in the 
implementation of a leanconcept, you should take plenty of time and also working with 
getting the employees in the process. We consider this to be the two main conclusions to 
behold. You should review the procedures in order to reduce unnecessary costs and make 
use of the resources already available within the company. You're looking for is longterm 
results in terms of both profit and other objectives of the business. It’s also important to 
look over the criticism that is available and to see to others mistakes to avoid making them 
yourself. In order to succeed with the implementation of lean we also have come to the 
conclusion that it is important not to use only lean, but also makes use of the different tools 
that are adapted to the individual business for example “just in time” or “5s”. This is 
because otherwise it can easily become too narrow, lean must be adapted to work on 
different companies. The same way of working doesn´t fit them all. It is important with 
accuracy and ensuring the customer interest while you think about the people who will 
complete the changes in the real world, the workforce. They are important building blocks 
in the process and it´s important to have everyone's support, so that you can implement the 
control concept in the best way possible. Another important conclusion is the flow of 
information and its function, in order to avoid problems during the implementation. Clear 
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and necessary information and communication between management and employees work 
satisfactory. When implementing a controlconcept in a servicecompany with different 
stations, as OKQ8, you should also keep in consideration that different stores/stations may 
require different products and conditions depending on where in the country they are. The 
purpose of the economic steering is to reduce unnecessary costs and the intention is to 
increase revenue. Within the organization, they have particularly focused on people 
management and inventory management to achieve this. 

Suggestions for future research: We believe it´s missing empirical results on how to 
implement lean in servicecompanies which would contribute to a more full and complete 
information supply. We think it would be interesting to find out if lean is the most effective 
control concept for servicecompanies, or if there are others who are more suitable for these 
companies. We also would see it interesting to do some research about the cultural 
differences within the implementation of lean in various cities around the world, the 
differences that appear and the most appropriate way to change the tools with this in mind. 

Contribution of the thesis: The study contributes to a better understanding of how to 
proceed in the implementation of a controlconcept in a company. It can be valuable for 
stakeholders around and within OKQ8 for further work with their management but also 
other businesses in different industries to see similarities and differences. The study helps 
to provide information on what can cause problems with the implementation of a lean 
concept and how they could possibly do to avoid them.   

Key words: Performance management, implementation, lean, smart, improvement. 
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Inledning  
 
Vi avser att i detta kapitel beskriva examensarbetets bakgrund, problemformulering och syfte.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Omvärlden förändras kontinuerligt och därmed även företagen. Allt ska bli bättre och bättre 
och helst kosta mindre och mindre. Företagen behöver bli mer lönsamma för att klara sig och 
de anställda ska klara av fler och större arbetsuppgifter. Stabilitet är något som eftertraktas 
men vad behöver man ändra på för att komma dit och vad behöver man för verktyg. Lean är 
en beteckning på en produktionsfilosofi som kan användas som hjälpmedel för styrning av en 
verksamhet (Lindvall, 2011). Begreppet lean associeras ofta med japanskt företagande som 
till exempel bilmärket Toyota. Begreppet har därefter nordamerikaniserats under namnet 
”lean production” (Larsson, 2008). Huvudprincipen inom lean production handlar om att 
eliminera spill och undvika slöseri av resurser, men det handlar också om företagsutveckling 
(Larsson, 2008). Det betyder att man kontinuerligt genomför ständigt förbättringsarbete med 
alla aktiviteter och avdelningar inom företaget för att förbättra strukturen och öka 
lönsamheten. Lean betraktar både kundens behov och hur kundens aktiviteter med företaget 
ser ut. Detta för att verkligen förstå och kunna utnyttja det till bådas fördelar. Lean handlar  
om att skapa en stark företagskultur och inte bara fokus på att använda olika verktyg (Larsson, 
2008). 
 
Hur kan ett enskilt företag dra fördelar genom att införa lean production? OKQ8 Detaljhandel 
är en stor drivmedelskedja och det finns cirka 750 stationer på olika orter i Sverige. De finns 
även i Danmark med cirka 243 stationer. De har totalt 2400 anställda i Sverige och 2000 
stycken i Danmark (OKQ8, 2012, nr 1). Vår uppsats kommer endast fokusera på OKQ8 i 
Sverige. Förutom drivmedel erbjuder de även sina kunder ett antal produkter och tjänster för 
bilister som däckservice, biltillbehör och reservdelar (OKQ8, 2012, nr 2). Under år 2010 
inledde OKQ8 ett internt projekt under namnet smart (OKQ8, 2012, nr 3). Smart är ett 
styrkoncept som ska hjälpa bolaget med deras ekonomistyrning. Konceptet är enligt Roger 
Mattsson, som är säljchef på OKQ8 i Djurås, samma sak som lean men utarbetat efter OKQ8s 
unika verksamhet. OKQ8s arbete med sin styrning går ut på att effektivisera arbetet som 
utförs av medarbetarna samtidigt som man maximerar både försäljningen och lönsamheten på 
samma gång. Företaget vill även öka kostnadsmedvetenheten hos sina anställda (personlig 
kontakt, 15/10, 2012). 

 
1.2 Problematisering 
 
Problemet är att utreda hur OKQ8 har implementerat det nya styrkonceptet smart och om det 
har förbättrat verksamheten i positiv riktning eller om något vid tillämpningen av konceptet 
kunde ha gjorts annorlunda. Vår huvudfråga är hur implementeringens starka och svaga sidor 
påverkar personalen. För att besvara detta har vi sökt svar på följande delfrågor: Vad är 
smart? Hur gick implementeringen till? Hur påverkades personalen av denna 
organisationsförändring? Har konceptet använts på rätt sätt och har det fungerat tillsammans 
med styrverktyg som valts?  
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Det finns mycket forskning om leankonceptet att tillgå. Den omfattar framför allt den 
teoretiska grunden och de anledningar som finns till varför man ska använda sig av detta 
koncept. Det finns däremot inte särskilt omfattade forskning kring implementeringen av 
styrkonceptet lean och hur det ska gå till i praktiken. Därför anser vi det viktigt att bidra till en 
sådan forskning. 

Syftet med smart är främst att mäta långsiktig uthållighet, utifrån olika delar av verksamheten 
som försäljning eller kundupplevelse. Detta kan man göra genom att mäta vad företaget 
vinner på i längden som till exempel att ge kunden en bra upplevelse så att den kommer 
tillbaka i framtiden. Smart ska också säkerställa goda ekonomiska resultat, som till exempel 
att de vinster som uppstår, inte sker på bekostnad av dålig stationsdrift. Detta kan ske om man 
till exempel försummar arbetsplatsen och låter bli att städa på grund av att det skulle kosta för 
mycket att ta in extra personal. Tanken är alltså att man inte ska dra in på något som är 
nödvändigt vid driften av företaget/arbetsplatsen, bara för att öka kortsiktiga intäkter på det. 
Vi vill undersöka vikten med att man får med sig medarbetarna i en organisationsförändring 
och hur man därigenom kan undvika de problem som kan uppkomma vid felanvändning av ett 
leankoncept. 

Förändringen med smart har enligt Uhlin, ansvarig för utformning och införande av smart, 
skett i tre vågor, indelade efter geografiskt område. Våg ett berör alla stationer i södra 
Sverige, våg två mellersta Sverige och slutligen våg tre som berör norra Sverige (personlig 
kontakt, 20/11, 2012). Det genomförs ständiga kundundersökningar för att få fram ett nöjd-
kund-index och säkerställa att OKQ8s kunder är nöjda. Enligt Andreas Ramsell, ansvarig för 
implementering av smart, så har kundnöjdheten ökat i allra högsta grad sedan man valde att 
införa smart i deras verksamhet. Även lönsamheten har ökat i och med en ökning av både 
snittköp per kund och en ökning av antal artiklar per kund på de stationer där smart funnits 
längst. Resultatet i sin helhet är betydligt bättre än det skulle vara utan smart. Detta eftersom 
branschen i sig har enorma problem med vikande kundunderlag och lönsamhetsproblem som 
följd (personlig kontakt, 16/5, 2013). Enligt Mikael Roynesson, biträdande säljchef på OKQ8 
i Djurås har implementeringen skett så gott som smärtfritt ända fram till våg tre, där det 
plötsligt uppstod problem. På några av stationerna blev problemen så allvarliga att delar av 
personalen började säga upp sig (personlig kontakt, 10/10, 2012). Vi ansåg det väldigt 
intressant att ta reda på de bakomliggande faktorerna till varför dessa problem uppstod och 
hur man får personalen att känna samma engagemang som de ansvariga för tillämpningen av 
styrkonceptet när det samtidigt kunde gå så bra vad gäller lönsamhet och resultat.  

Det finns kritiker som säger att om man missbrukar konceptet och använder det på fel sätt så 
kan det få motsatt effekt och i många fall drabba personalen negativt. Här kan det handla om 
att man inte förstår hela innebörden av konceptet eller att man egentligen inte tror på vad det 
kan åstadkomma. Om en process skyndas på, som egentligen måste få ta tid, så kan det bli 
komplikationer bland annat hos de anställda. Det kan till exempel skapa stress, känslan att 
vara kontrollerade eller till och med utbrändhet. Det kan även handla om att man bara ser till 
vissa enheter eller delar av verksamheten som anses vara viktigare än andra.  Personalen i de 
enheter som förbises kan känna sig mer stressade om de känner sig pressade att göra bättre 
ifrån sig eftersom andra avdelningar får mycket bättre resultat än dem eller om de får 
förnyade krav. Detta är något som vi vill belysa och ta reda på mer om. 

Om man istället för att fokusera så mycket på optimeringen av bemanningen hade fokuserat 
på kunden och vad det finns för möjligheter för flexibilitet från station till station. Om man ser 
till att kunder vill ha olika produkter/tjänster beroende på vart i landet stationen befinner sig 
så hade man kunnat lyckas ännu bättre med lean. Detta eftersom nöjdare kunder leder både till 
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ökade vinster och ökad kundlojalitet. Vad gäller effektivitet så kan det alltid bli bättre om man 
ständigt uppdaterar och arbetar med de rutiner man har efter vad som sker i butikerna.  
Att implementera ett nytt styrsystem är alltid svårt, oavsett vilket styrsystem man väljer. Vi 
har genom att undersöka implementeringen av smart hos OKQ8 tittat närmare på vilka 
faktorer som varit av avgörande karaktär för utgången av implementeringen. Med hjälp av 
dessa kan vi sedan dra slutsatser kring vad som är viktigast att tänka på under tiden för 
implementeringen. Några av dessa faktorer är att man verkligen förankrar det nya konceptet 
hos personalen, vikten av att låta konceptet genomsyra hela företaget och att det främst är de 
golvanställda som står för själva förändringen.  
 
 
1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera implementeringen av ett 
leankoncept i ett företag. Vi vill öka förståelsen för implementeringens starka och svaga sidor 
och undersöka hur denna förändring påverkar personalen. Vi vill genom denna studie även 
fördjupa våra kunskaper om lean production, och bidra till den empiriska kunskapen om 
implementering av leankoncept i företag.   
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2 Metod 
Vi avser att i detta kapitel beskriva de metoder som vi använt för att uppfylla arbetets syfte 
och problemformulering. 
  
 
2.1 Informationssökning 

Primärdata avser den information som samlas in direkt från informationskällan. Insamlingen 
av informationen kan ske genom till exempel intervjuer eller frågeformulär.  
Sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig, det vill säga information som 
andra redan har samlat in (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Vid insamling av primärdata till detta arbete genomfördes individuella intervjuer. Största 
delen av intervjuerna genomfördes på plats, besöksintervjuer, då vi anser att det är lättare att 
uppfatta allt som sägs vid ett personligt möte. Vi valde öppen intervju (Gillham, 2008) för att 
få så mycket information som möjligt och för att undvika förutfattade meningar. 
Informationen som vi fick från intervjuerna har sedan använts i den empiriska delen av 
arbetet. På grund av tidbrist och otillgänglighet hos några av intervjupersonerna valde vi att 
intervjua dem via e-post. Till teoriavsnittet har vi samlat in sekundärdata. Vid insamlandet av 
information har vi tänkt på att den ska vara trovärdig och att man enkelt kan följa 
referenserna. Vi har valt att i första hand samla in information från kurslitteratur, tryckta 
böcker och rapporter från universitet och högskolor samt olika vetenskapliga artiklar. En viss 
del av informationen har hämtats från internet, men vi har då varit noggranna med att 
kontrollera informationen med andra källor.  

 
2.2 Metodbeskrivning och avgränsning  
 
Vi har först valt att söka upp sekundärdata om hur man på bästa sätt bör implementera ett nytt 
styrkoncept i en organisation. Detta gjorde vi genom att söka i redan tillgänglig information 
som finns om ämnet i artiklar, vetenskapliga studier och böcker. Vi sökte på de databaser som 
högskolan i Gävle tillhandahåller, som Academic Search Elite, Science direct och Emerald 
insight. Vi har sökt på internetsidorna www.google.se, http://scholar.google.se, 
http://www.uppsatser.se, http://www.archivesofpathology.org och http://hig.diva-
portal.org/smash/search.jsf. Vi har sökt på orden ”lean”, ”lean Production”, ”Implementering 
av lean”, ”implementera lean rätt”, ”implementation of sustainable management systems”, 
”implementation lean”, ”performance management”, ”verksamhetsstyrning”, ”OKQ8”, 
”smart” och ”kritik mot lean Production”.  
 
Eftersom smart bygger på begreppet lean fokuserade vi i första hand på att ta reda på hur man 
bör implementera detta koncept. I början tyckte vi det var svårt att hitta artiklar som beskrev 
det vi sökte efter, men efter att ha sökt på olika sidor och läst många artiklar började vi 
komma mer in i det och tyckte oss bli bättre på hur man skulle finna det man sökte efter. Vi 
började oftast med att leta fritt på google eller schoolar. När vi hittade en artikel vi fann 
relevant loggade vi in via skolans databas och sökte upp samma artikel där (då man fick gratis 
tillgång till den därigenom). Vi kunde även leta i andra arbeten och se vad de använt för 
referenser för att leta upp dessa och se om det skulle passa för vårt ändamål. 
Primärdatan utgörs av intervjuer främst med Andreas Ramsell, Johan Uhlin och Roger 
Mattson som vi tidigare har nämnt. Vi har även intervjuat Mikael Roynesson som är 
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biträdande säljchef i Djurås. Vi började med att skicka våra frågor till Ramsell och Uhlin via 
mail för att de skulle få tid att fundera på sina svar. Ramsell har sedan besvarat våra frågor 
både via telefonkontakt och via mail. Intervjuformen var öppen då Ramsell själv berättade 
och besvarade frågorna utifrån sin erfarenhet med implementeringsarbetet på OKQ8. Samtalet 
varade i ungefär 30 minuter. Vi har sedan dess haft god kontakt med Ramsell via mail, då han 
hjälpt oss med information och funderingar som uppstått efter hand. Från början var ett 
personligt möte med Uhlin inplanerat men på grund av tidsbrist från hans sida  
valde han att svara via mail istället. Vi har efter det haft god kontakt med Uhlin via mail  
och han har besvarat alla följdfrågor som vi har haft.  

Mattsson valde även han att besvara frågorna skriftligt först för att sedan gå vidare med 
personligt möte då vi fick chans att ställa följdfrågor. Mötet tog cirka en timme och vi har 
även pratat med honom vid flera tillfällen under arbetets gång. Vidare genomfördes intervjuer 
via mail och personliga möten med stationschefer och golvanställda på tre OKQ8 stationer i 
olika delar av landet. De golvanställdas, Marianne Jansson, Mats Gunnarsson samt 
Roynesson, intervjuer var öppna och tiden uppskattas till cirka en halvtimme vardera. 
Slutligen intervjuade vi Johan Lång som är säljchef i Falun via mail. Därefter analyserade vi 
intervjusvaren utifrån de sekundärdata och primärdata vi tagit fram. Intervjuerna bygger även 
till viss del på tidigare gjorda intervjuer som vi genomfört för ett mindre arbete, år 2012, i 
kursen Verksamhetsstyrning II. Arbetet var en övning i att skriva en litteratur- och fallstudie 
där vi skrev om OKQ8s styrkoncept smart och jämförde det med ett annat styrkoncept 
Empowerment. Vid detta arbete uppstod intresset för implementeringen av smart och de 
komplikationer som verkade ha uppstått i samband med införandet av konceptet. Dessa 
intervjufrågor finns även att tillgå längst bak i arbetet tillsammans med de nya frågorna. 

Vi nämner Carl Brohage och Jonas Gunningbergs studie kort i vårt abstract och mer utförligt 
under teoriavsnittet 3.7.1 Redan existerande empiriska resultat om lean. Brohage och 
Gunningberg undersöker hur lean har påverkat stationerna och vad som påverkade utfallet. 
Resultatet av undersökningen visar att det var den korta implementeringstiden och stressen 
det innebar för personalen vid införandet av konceptet som var viktiga faktorer vid 
påverkandet av implementeringens utfall. De menar att lean har förändrat OKQ8s arbetssätt 
avsevärt i och med deras nya tankesätt att skapa ett ökat kundvärde. Personalen har även blivit 
effektivare på grund av smarts riktlinjer vid arbetspassen samt att det lett till en bra avvägning 
mellan finansiella och icke finansiella nyckeltal. Vår uppsats skiljer sig från deras i den 
bemärkelsen att de endast har undersökt om OKQ8 blivit mer effektiva efter 
implementeringen av smart. Vi har inte lagt någon vikt vid effektiviteten utan undersökt hur 
själva implementeringen gått till och implementeringens starka och svaga sidor. Brohage och 
Gunningberg har valt att studera nyckeltal och därefter dra en slutsats om konceptets 
effektivitet, medan vi har valt att studera effekterna som påverkar personalen vid ett stort 
förändringsarbete som en övergång till ett nytt styrkoncept medför. Vår metod stämmer 
överens med Brohage och Gunnigbergs så till vida att båda uppsatserna grundar sig på en 
fallstudie där vi först har valt en teorimodell och sedan undersöker om teorin överensstämmer 
med verkligheten.  
 
Vår tolkning baserar sig på det underlag vi fått fram från de sju intervjuer vi gjort på olika 
stationer i Sverige men framför allt från Djurås där vår fokus legat. Vi vill därför förtydliga att 
vår tolkning och de slutsatser vi kommit fram till kunde ha blivit annorlunda om vi intervjuat 
fler personer och ännu fler stationer runt om i Sverige. 
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2.3 Fallstudie 
 
Vid genomförandet av en fallstudie undersöker man ett fåtal objekt som till exempel företag 
och branscher (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). En fallstudie svarar på frågor som ”hur” 
och ”varför” och rymmer två slags empiriska belägg nämligen, direkta observationer av de 
skeenden som studeras och intervjuer med de personer som varit med om händelseförloppet. 
Vår fallstudie försöker belysa ett beslut eller en uppsättning beslut, varför de fattades, hur de 
genomfördes och vilka resultaten blev. Intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i 
samband med fallstudier. Intervjun är oftast av öppen karaktär, det vill säga att man kan fråga 
intervjupersonen om både fakta och deras egen åsikt i en specifik fråga (Yin, 2007).  
Vi har formulerat en fråga utifrån vår teori för att sedan ta fram en teoretisk referensram. 
Sedan bestämde vi vilket fall vi skulle studera och samlade därefter in empiriskt material 
genom våra intervjuer av OKQ8s personal. Vi avslutade fallstudien med att analysera 
materialet med hjälp av teorin och dra slutsatser utifrån detta.  
Vid arbetet med en fallstudie fokuseras det mycket på de sociala relationer som finns inom det 
område som man undersöker (Malmö Högskola, 2002). Detta har även vi gjort i vår fallstudie 
om OKQ8s implementering av smart eftersom det är via de anställda man kan komma så nära 
som möjligt att förstå hur en verksamhet är uppbyggd och hur människorna inom denna 
påverkas av detta.  

 
2.4 Kvalitet 
För att säkerställa vår undersöknings kvalitet har vi tagit hänsyn till dess validitet och 
reliabilitet. Med validitet menas förmågan att mäta det som man faktiskt önskat mäta 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För att en undersökning ska ha hög validitet ska 
informationen vara giltig och korrekt. För att uppnå god validitet har vi intervjuat personer 
med stor insikt i OKQ8s smartkoncept för att få en så riktig bild av verksamheten som 
möjligt. Vi har också valt våra intervjufrågor med utgångspunkt i teorin och vad det är vi vill 
undersöka. Vi har undvikit att ställa ledande frågor för att få reliabla och valida svar. Den 
primärdata vi använt oss av kommer i första hand från Johan Uhlin, som är den som utformat 
konceptet utifrån OKQ8s verksamhet och från Andreas Ramsell som är ansvarig för 
implementeringen av smart. Skriftlig information om konceptet finns enligt Uhlin och 
Ramsell inte att tillgå för externt bruk, vilket gör att validiteten försämras något eftersom vi 
inte kan se något bevis på att det som de säger faktiskt är sant. Men vi ser ingen anledning till 
att de skulle förvrida informationen, och eftersom vi intervjuat många inom bolaget, och på 
olika stationer runt om i Sverige anser vi ändå att den erhållna informationen håller hög 
validitet, speciellt eftersom vissa av intervjupersonerna är väl insatta i konceptet.  
 
Med reliabilitet menas undersökningens trovärdighet. I en kvalitativ undersökning, som 
denna, betyder det att undersökningen ska ge tillförlitliga svar. Detta uppnås genom att 
undersökningen är oberoende av vem som ställer frågorna och de personer eller 
organisationer som undersöks (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För att uppnå god 
reliabilitet har vi valt, precis som vi skrev ovan för att nå hög validitet, att intervjua människor 
med god insikt inom OKQ8s smartkoncept, samt personer som dagligen arbetar efter 
konceptet. Vi kan dock se vissa tendenser som försämrar även reliabiliteten i uppsatsen då de 
anställda verkar ha olika uppfattningar om vad smart faktiskt innebär. Ur ett helhetsperspektiv 
tycker vi ändå att alla förstår konceptet även om de ser lite olika på det. OKQ8 skriver även 
på deras hemsida om elva nyckeltal men de vill inte berätta exakt vad alla dessa innebär 
eftersom de tror att personalen skulle känna sig för kontrollerade. 
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Något vi också ser kan försämra reliabiliteten är att vi kan ha intervjuat fler personer inom 
OKQ8 för att få ett ännu bredare perspektiv, och för att visa ännu mer hur personalen har 
påverkats i och med denna organisationsförändring. Man kan till och med ha intervjuat fler 
personer på varje station för att se om åsikterna skilde sig mellan varandra. Vi gjorde trots 
detta en avgränsning där vi fokuserade främst på stationen i Djurås och för att jämföra 
skillnaderna så intervjuade vi personal från andra stationer för att få ett så brett resultat och 
god reliabilitet som möjligt. 
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3 Referensram 
 
Vi har valt att undersöka hur man på det effektivaste sättet implementerar ett nytt styrkoncept 
i en verksamhet. Vi kommer i det här avsnittet att beskriva lean och dess grunder utifrån de 
modeller och teorier som vi anser vara relevanta för vår studie, för att sedan ge en bild av hur 
man bör gå till väga vid implementeringen av konceptet. Vi kommer att återge både teoretisk 
begreppsbildning och empiriska erfarenheter av lean. För att förstå hur smart är uppbyggt 
behöver vi först förstå konceptet lean. Detta eftersom smart bygger på lean, men är speciellt 
utarbetat för OKQ8s unika verksamhet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning som visar 
hur vi tolkar lean.  
 
 
3.1 Den historiska utvecklingen  
 
År 1949 befann sig The Toyota Motor Company i en allvarlig kris. För att rädda sig ur krisen 
behövde man tänka ut nya metoder för att kunna möta marknadens behov och det ledde till 
något som Toyota kallar Toyota Production System (TPS). Under 20 års tid utvecklade man 
ett produktionssystem omkring begreppen kundnytta och slöseri. Dessa principer kom att 
genomsyra hela Toyotas affärssystem och förändrade utvecklingen av produkter och styrning 
av både produktioner och leverantörer. Toyota kunde sedan bättre tillgodose kundernas behov 
och effekten blev dramatisk. Idag är Toyota ett av världens absolut mest effektiva och 
framgångsrika industriföretag (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2007). 
 
Toyota Motor Corporation grundades av Kiichiro Toyoda år 1937. Hans far, Sakichi Toyoda, 
hade tidigare utvecklat grundtankar om effektivitet som Kiichiro använde sig av vid 
bilproduktionen. Bland annat utvecklade Sakichi ett koncept som kallades Jidoka, som 
betyder automatisering med mänsklig touch. Med det menades att maskiner blev mänskligt 
smarta eftersom de kunde identifiera problem automatiskt. Som om till exempel något gick fel 
i produktionen kunde maskinerna utläsa detta, trots det att de bara var maskiner. Detta kom bli 
en av grundpelarna som Kiichiro byggde Toyotas produktionssystem på. Den andra 
grundpelaren utvecklade han genom att ”se trådar” genom hela produktionen. Pelaren kom att 
kallas Just-in-time och innebär att man skapar ett flöde i produktionen genom att ta bort allt 
lager och enbart producera det kunden önskar. Toyotas produktionssystem kallas TPS (Toyota 
Produktion System) (Modig & Åhlström, 2011). 
 
Under slutet av 1980-talet växte intresset för Toyota bland västerländska forskare. Forskarna 
gav sina observationer etiketten lean och därmed hade ett nytt koncept lanserats. Begreppet 
lean har alltså skapats med utgångspunkt från Toyota, men lean och TPS är inte samma sak 
(Modig & Åhlström, 2011). 
År 1988 lanserades begreppet lean production, i artikeln ”Triump of the Lean Production 
System”, skriven av John Kraficik och publicerad i Sloan Management Review (Modig & 
Åhlström, 2011). Artikeln bevisade att Toyotas produktionssystem med låga lager, låga 
buffertar och enkel teknologi var de som kunde leverera både hög produktivitet och hög 
kvalitet. Artikeln kom att förändra världens syn på effektiv produktion då man tidigare hade 
trott att produktivitet skapades genom skalfördelar och avancerad teknologi.  
År 1990 publicerades den internationella bästsäljaren ”The Machine that Changed the 
World”, där författarna James P. Womack och Daniel T. Jones ger en omfattande bild av vad 
lean production innebär (Modig & Åhlström, 2011). Boken är ett resultat av fleråriga studier 
av bilindustrin och den visade att japanska bilföretag tillverkade bilar mer effektivt och med 
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bättre kvalitet än vad både amerikanska och europeiska företag gjorde (Lindvall, 2011). 
Förklaringen till de stora skillnaderna ansågs bero på arbetsorganisationen som byggde på 
kundfokus, medarbetarnas deltagande och ökade roller samt kontinuerlig utveckling. Fokus 
ligger på kundens önskemål och man startar ingen produktion innan det finns en kundorder, 
därför finns heller inga stora lager av varor. Produktionen sker i arbetslag där de anställda 
själva ansvarar för sina moment och då har möjlighet att själva besluta om viktiga frågor. 
Detta leder till ständig utveckling av produktionsprocessen och produkter (Lindvall, 2011).   
 
 
3.2 Vad är lean 
 
Enligt Modig och Åhlström finns det idag ingen allmänt accepterad definition av lean (2011) 
och enligt Tuikkanen så beror det på vem man frågar (2012). Detta leder till problem för såväl 
praktiker som akademiker. Modig och Åhlström (2011) försöker i sin bok ”Vad är Lean?” 
reda ut begreppen. Lean kan ses ur tre olika abstraktionsnivåer: 
 
Hög nivå: lean som filosofi, kultur, värderingar, levnadssätt och tankesätt. 
Mellan nivå: lean som förbättringssätt, kvalitetssystem och produktionssystem. 
Låg nivå: lean som metod, verktyg och eliminering av slöseri. 
 
På låg nivå ges en specifik definition, man anger olika verktyg som kan användas. På hög 
nivå ges en mer generell definition. Problemet med att definiera lean på låg nivå med hjälp av 
metoder och verktyg uppstår när man ska implementera konceptet i företaget. Specifika 
metoder som ofta är baserade på Toyotas TPS passar inte i alla företag. Fokus bör istället 
läggas på varför Toyota använder de verktyg som de gör, det vill säga vilka mål de vill uppnå.  
Modig och Åhlström (2011) definierar lean som en verksamhetsstrategi. Med 
verksamhetsstrategi menar de en strategi som realiserar ett företags affärsstrategi och 
definierar hur värde ska produceras. Verksamhetsstrategin svarar på frågan ”hur ska vi 
producera värde?”. Lean är alltså enligt deras definition en verksamhetsstrategi som sätter 
fokus på flödeseffektivitet. 
 
Lean kan också ses som en filosofi som man i en verksamhet lever efter, och dess syfte är 
främst att man ska få nöjda kunder. Ordet lean betyder att man hushåller med resurser och 
formar verksamheten tillsammans (Braun & Kessiakoff, 2011). Lean är en beteckning på ett 
managementbegrepp som från början var avsett för optimering av industriproduktion 
(Eriksen, Fischer & Mønsted, 2007). Man vill med lean använda vissa metoder och verktyg 
som hjälper personalen att göra mer med mindre resurser. Det går enligt Braun och Kessiakoff 
(2011) att tillämpa principerna för lean i alla slags företag. De menar också att grunden till 
lean handlar om att man med ett sunt förnuft stannar upp och letar efter vad som är orsakerna 
till problemen i verksamheten, och att man tar sig tid att åtgärda dessa.  
Grundtanken vid lean produktion är att man ska skapa långsiktiga relationer eller partnerskap 
med de leverantörer som företaget har, för att man ska kunna se på verksamheten och dess 
planering längre fram och inte bara i nuet. För att uppehålla dessa partnerskap krävs det både 
kontinuerlig uppdatering av information och kommunikation samt bra system (Fredholm, 
2004). Man vill med hjälp av lean framställa en produkt som ger så hög kundnytta som 
möjligt, och är av väldigt hög kvalitet samtidigt som den är framställd till ett 
konkurrenskraftigt pris (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2007).  
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3.3 Leans grunder 
Lean grundar sig på att reducera kostnader och öka framställningshastigheten. Detta kan man 
uppnå genom att minimera ett antal slöserifaktorer. Med slöseri menar man resursförbrukning 
som inte skapar någon nytta för kunden. Man strävar hela tiden efter att nå det perfekta 
produktionssystemet, som kännetecknas av:  

• ”Ständigt fallande omkostnader 
• Inget slöseri 
• Inga fel 
• Minsta möjliga genomloppstid 
• Ingen lagerhållning 
• Maximalt kapacitetsutnyttjande 
• Obegränsad flexibilitet 
• Hög arbetstillfredsställelse 
• Stod kundnöjdhet” (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2008, s 13). 

Enligt Antony & Kumar (2011) är slöserifaktorerna överproduktion, rörelse, transportering, 
lagerhantering, extra processer, väntetider, och defekta produkter (Antony & Kumar, 2011). 
Även Braun och Kessiakoff (2011) menar att det finns ett antal slöserier inom lean. Förutom 
ovan nämnda faktorer tillkommer dem med överarbete och medarbetarnas outnyttjade 
kreativitet/kunskap. Till exempel är det slöseri att utföra fler uppgifter eller lägga ner mer 
arbete än vad som kunden kräver och betalar för. 

Womack och Jones anser i sin första bok att lean består av fyra principer: 

 1.”Teamwork 
2. Kommunikation 
3. Effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri 
4. Kontinuerlig förbättring” (Modig & Åhlström, 2011, s 67). 
 
Womak och Jones har sedan dess publicerat en mängd artiklar och böcker där de har fortsatt 
att utveckla lean som koncept. I boken ”Lean Thinking” fokuserar de på hur företag ska ”bli 
lean” och här lanseras fem nya principer med tydligare implementeringsfokus: 

1.”Specificera värde med utgångspunkt från slutkunden. 
2. Identifiera alla steg i flödet och eliminera de steg som inte skapar värde (slöseri). 
3. Skapa en sekvens av värdeskapande steg så att produkten flyter smidigt mot kunden. 
4. När flödet är etablerat, låt kunderna ”dra värde” uppströms från nästa aktivitet. 
5. När de fyra stegen ovan är genomförda börjar processen om ingen och fortsätter till dess 
att ett tillstånd av perfektion har uppnåtts, där perfekt värde skapas utan slöseri” (Modig & 
Åhlström, 2011, s 68). 
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3.4 Styrverktyg 
 
För att man ska få ut så mycket som möjligt av lean så krävs det också att man använder sig 
av olika styrverktyg som kan anpassas till den unika verksamheten. Vi beskriver några av dem 
nedan som kan användas för att komma igång med implementeringen av konceptet i en 
verksamhet.  
 
 
3.4.1 Jit – Just in time 

Jit är ett verktyg inom lean som används för att hålla nere lagerkostnader och minska ledtider 
(htindustrial, 2012). Jit bygger på att inget skall tillverkas förrän det efterfrågas och kan 
tillgodose kundens behov.  I och med det hålls lager av material och färdiga produkter nere 
och inget blir liggande i onödan. Inom lean är logistisk styrning en stor byggsten och man 
strävar efter att företaget ska bli helt kundorderstyrt, vilket innebär att inget tillverkas förrän 
kunden har lagt en beställning (Daniel Bergman, 2012). 

Jit är alltså ett verktyg för att minska lagerhållning. Men Jit i sig självt är inte ett effektivt sätt 
att eliminera slöseri, därför ingår det endast som en del av leanarbetet (Kivumbi, 2010). Detta 
beror på att det inte räcker med att endast minska ledtider och producera rätt mängd produkter 
för att eliminera slöserier. Man behöver även fler verktyg för påverka. Tillsammans med flera 
andra verktyg arbetar ett leanföretag för att undanröja allt slöseri och därmed uppnå 
effektivitet. Jit använder sig enligt Bergman (2012) av tre underprinciper, nämligen takt/puls, 
kontinuerligt flöde och dragande system. Takt/puls anger den mängd enheter som ska 
produceras per tidsenhet. Ett exempel kan vara bilar per timme. Takten bör vara densamma 
över en längre tid. Detta för att man ska kunna se hur man ligger till och korrigera avvikelser. 
Inom administrativa system använder man istället begreppet puls. Syftet är även här att se om 
man ligger i fas men man använder sig av faser istället för producerade enheter per tidsenhet. 
Till exempel ”på fredag ska vi ha hunnit till fas B med det här projektet”. Kontinuerligt flöde 
innebär att alla produkter och material alltid ska vara i rörelse genom ett flöde och om de 
stannat någonstans finns det ett problem. Dragande system innebär att systemet bara 
producerar när det faktiskt finns ett behov från efterföljande steg (Daniel Bergman, 2012). 
 

3.4.2 5S 

5S är en effektiv metod för att skapa ordning och reda. Den härstammar även den från Japan 
och den handlar om att skapa en gemensam standard på arbetsplatsen, hålla den ren, var sak 
har sin plats och att saker och ting ska vara lätta att hitta. Man vill på detta sätt minska slöseri 
såsom stopp, haveri och olyckor (Andersson, 2004).  

”De fem stegen i 5S består av: 
1 Seiri = Sortera 
2 Seiton = Systematisera 
3 Seiso = Städa och rengöra 
4 Seiketsu = Standardisera 
5 Shitsuke =Skapa vana, utbilda”( Andersson, 2004). 
 

Steg ett innebär att man delar upp vad som ska sparas och vad som ska kastas. 
I Steg två ser man till att det finns en plats för allt och att allt ligger rätt. 
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Steg tre innebär att man håller rent på sin arbetsplats. 
Steg fyra innebär att man skapar mallar och rutiner för att upprätthålla kvaliteten på arbetet. 
I steg fem upprätthåller man planeringen och strukturen och gör ständiga förbättringar (Brask, 
2010). En välstädad arbetsplats förenklar arbetet och minskar skaderisken. Maskiner och 
utrustning får bättre underhåll och man minskar och eliminerar slöserier (Axxos 
Industrisystem, 2012). 
 

3.5 Att leda med lean 
Enligt Eriksen, Fischer och Mønsted (2007) är det stor skillnad på lean inom industri och 
inom administration och service. Om man studerar arbetsprocesserna inom service och 
administration ser man att de består av en rad aktiviteter och underaktiviteter som var för sig 
repeteras med hög frekvens. Dessa processer har då samma kännetecken som för 
industriproduktion, de har en input, en arbetsprocess och en output. Man kan då se det som att 
ett företag som levererar tjänster är ett producerande företag (Eriksen, Fischer & Mønsted, 
2007). 
Författarna till ”Att leda med Lean” (Eriksen, Fischer och Mønsted, 2007), har under 
mångåriga erfarenheter från projekt konstruerat en förståelsemodell för hur man kan införa 
lean i tjänste- och servicesektorn.  

Man kan jämföra införandet av lean i en organisation med att bygga ett hus. Det som här 
anses vara viktigt är i viken ordning saker och ting görs. Man måste först lägga en grund 
innan man bygger själva huset. Förståelsemodellen bygger på nio grundläggande 
beståndsdelar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Leanhuset som symboliserar att lean baseras på ett solitt fundament (Eriksen, 
Fischer & Mønsted, 2007, s 21). 

Husets tak är det som man vill uppnå med lean, vilket är att skapa större kundnytta med 
mindre resursåtgång. Detta uppnås genom att öka produktiviteten och producera det som 
kunderna efterfrågar. Steg ett till fem är husets grund. Den skapas genom att man organiserar 
arbetsuppgifterna, styra, mäta, synliggöra, standardisera och klarlägga ansvarsområden i 
organisationen. För att uppnå en stabil organisation krävs en gedigen grund. Om det saknas 
förståelse för vilken som är organisationens uppgift kan man inte göra arbetet effektivt 
eftersom man inte har något helhetsperspektiv. Om man inte engagerar sig i styrning och 
kapacitetsplanering kan man inte planera och säkerställa resursutnyttjandet. Man kan heller 
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inte vända utvecklingen när det behövs om man inte kan urskilja processerna och se om det 
går bra eller dåligt för verksamheten. För att kunna säkerställa likformighet och bästa praxis i 
det som organisationen levererar krävs det därför att arbetet grundar sig på standardisering. 
För att medarbetare och chefer ska kunna koncentrera sig på att lösa de mest närliggande 
uppgifterna får inte ansvarsområdena vara oklara. Utan dessa fem grunddelar är det enligt 
Eriksen, Fischer och Mønsted (2007) omöjligt att snabbt och effektivt leverera med hög 
kvalitet.  
 
Steg ett handlar om förståelse för kunden och att organisera arbetsuppgifterna. Nyckeln till en 
god organisation är att förstå arbetsuppgifternas karaktär: vad är lika från ärende till ärende, 
vad kan samordnas, vad skiljer ett ärende från ett annat? När man har tagit reda på det blir det 
lättare att organisera och man kan därefter analysera vad som behöver göras och hur man ska 
lägga upp det. Vidare gäller det att skapa produktfamiljer. Detta gör man genom att 
sammanföra besläktade arbetsuppgifter för att spara tid och onödiga moment som man annars 
hade fått göra för varje produkt var och en. 

Steg två innebär att man planerar och styr arbetsflödet. Denna tradition finns inte i samma 
utsträckning inom tjänstesektorn. Fokus ligger ofta på kvalitetsstyrning och inte bara på hur 
varan produceras. Många gånger mäter man prestationstal som handläggningstider och 
väntetider men mätningarna används bara som mätningar av historik och inte som 
framåtriktad styrning. Man utnyttjar därigenom inte den historiska kunskapen inom 
tjänstesektorn för att bli bättre på att styra och planera. Detta är då något som kan förbättras i 
och med att man implementerar lean.   

Steg tre handlar om att göra arbetsprocesser, mål och resultat synliga för alla i verksamheten 
för vardaglig observation. Målet är att alla ska kunna avläsa status för en given arbetsuppgift: 
Följer vi planen? Var finns det kvalitetsproblem? Hur fungerar vår service just nu? 
Medarbetarna kan själva korrigera mot organisationens mål om de ser hur och när ändringar 
behöver göras. Visualiseringen kan göras genom en mätningstavla som sitter väl synlig för 
alla i företaget. Ett exempel på en sådan mätningstavla visas i Empirin under avsnitt 4.4.1 Hur 
kommer man igång. Detta steg ska ge de anställda mer insyn i verksamheten och det är 
meningen att det ska motivera dem till att vara med och tillsammans förbättra verksamheten. 

Steg fyra handlar om att standardisera, det vill säga beskriva hur en given process eller 
aktivitet skall utgöras. Här vill man skapa robusta, driftsäkra och repeterbara processer som är 
baserade på erfarenhet och bästa praxis. Till exempel har alla piloter checklistor ombord på 
flygplanen. Man vill i detta steg tydliggöra för alla inom verksamheten hur en uppgift ska 
utföras så att det inte råder några tvivel om hur rutinerna ska följas och vad varje moment ska 
resultera i. 
 
Steg fem handlar om att tydliggöra ansvaret. I många tjänsteföretag involveras medarbetarna i 
alltför liten skala och känner kanske därför ingen lojalitet mot företaget. Det gäller såväl 
planering, idéutveckling som förbättringsaktiviteter. Ofta stöter man på medarbetare som är 
frustrerade över att deras förslag inte tas på allvar av ledningen.  
 
Steg sex handlar om att skapa ett flöde. Detta görs genom att uppdragen flyter på snabbare 
genom organisationen. Ett exempel kan vara att man kortar ner handläggnings- och väntetider 
genom att man förbättrat rutinerna. Grunden behöver dock vara lagd innan man börjar arbeta 
med flödet eftersom man inte kan skynda på en dålig process utan att det kan få negativa 
konsekvenser i form av stress och kvalitetsförluster. Det innebär att man här arbetar efter de 
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förbättringarna man kommit fram till. Man har hittat de felaktiga/onödiga momenten i 
arbetsprocessen och därefter tagit bort dessa. 
 
Steg sju handlar om att förebygga fel. För att organisationen ska kunna prestera på topp och 
leva upp till kundernas förväntningar är detta av största betydelse. Fel på produkter kan leda 
till dålig effektivitet och missnöjda kunder, och därför bör man gå till botten med alla fel som 
uppstår. Här innebär det att man genomför arbetsuppgifter och genomför de förbättringar som 
kan bidra till att mindre fel uppstår och innan de sker så att de aldrig hinner ske. Till exempel 
kan man smörja en kedja innan den rostar. 
 
Steg åtta, husets innehåll, är de ständiga förbättringar som engagerar hela organisationen,  
alla medarbetare och chefer. Det är husets hjärta och en fortlöpande process. Det är den 
vardagliga verksamheten, hur förändringarna och förbättringarna ser ut på ett fortlöpande sätt 
och hur det blir längs med tiden. 
 
Steg nio handlar om att varje organisation måste förstå vad kunderna förväntar sig av dem. 
Här kan man identifiera kundnyttan genom att utgå från kundlistan, kartlägga 
kundtillfredsställelsen och vad som är viktigast för kunden, anteckna eventuella brister och 
mäta samt följa upp. 
Steg nio är det sista steget i leanhuset och det är här som man ser på helheten, vad det är som 
verksamheten grundar sig på, vad är det som kunden vill ha och hur man kan ge dem det. 
(Eriksen, Fischer & Mønsted, 2007). 
 
 
3.6 Framväxten och funktionen av lean 
 
I Sverige har många industriföretag positivt påverkats av leankonceptet. Till exempel har 
Scania fyrdubblat sin produktion på sju år genom att genomföra ständiga förbättringar. 
Intresset verkar även växa utanför industriella företag. Media har rapporterat om att det även 
spridits till sjukvården, myndigheter och landsting (Larsson, 2008). 
Idag är lean ett koncept som används inom tillverkning, tjänsteproduktion och offentliga 
sektorn över hela världen (Modig & Åhlström, 2011). Det är idag ett fristående koncept men 
är fortfarande starkt förknippat med Toyota och TPS. Konceptet är, som vi nämnt tidigare, 
utvecklat inom tillverkning men trots det har det spridits vidare och anpassats till andra 
miljöer och branscher. Ett exempel är Norrmejerier, som under flera år har arbetet med lean 
för att effektivisera mejeriprocessen (Modig & Åhlström, 2011). Ett annat exempel är svenska 
damlandslaget i handboll (Modig & Åhlström, 2011). 

Ett företag som använder sig av lean är kundorienterat och det drivs främst av marknaden för 
att kunna möta kundernas behov. För att kunna göra detta krävs det vissa arbetssätt och 
rutiner för att hela tiden kunna förbättra arbetssättet och sin verksamhet. Lean är därför ett bra 
styrningskoncept för att eliminera slöseri och endast använda det som behövs och det som 
krävs, för en så stor vinst som möjligt, både för verksamheten och för dess kunder (Keyte & 
Locher, 2008). 

Det finns två huvudfrågor som varje företag bör sätta sig in i innan man går vidare till att 
förändra sin verksamhet genom lean. Den första är som vi tidigare nämnt att man inte kan dra 
in på fel saker, utan de saker man drar in på ska inte ge skada någon annanstans i företaget. 
Den andra huvudfrågan är att slöseri oftast redan finns i företagets redan existerande situation. 
Man behöver här hitta verktyg till att hitta orsakerna till dessa och inte vad som sker på grund 
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av slöseriet. Om man inte bearbetar dessa två huvudfrågor kan företaget misslyckas med sin 
transformation genom leankonceptet (Keyte & Locher, 2008). 

En av förutsättningarna för lean är att genomgå förbättringar kontinuerligt. Det fungerar inte 
att man gör endast en förändring, förbättrar en funktion eller dylikt utan man måste hela tiden 
fortsätta med arbetet att förbättra kvalitén för att nå framgångar (Sandholm, 2001). Det har 
enligt Sandholm visat sig att de anställda blir stimulerade av att själva få delta i själva 
förbättringsarbetet. 

 
3.7 Aktuell forskning om lean 
Det är svårt att finna någon exakt definiering av lean i aktuell forskning då olika författare 
använder olika namn för konceptet och dessutom förekommer det en mängd olika källor 
(Pettersen, 2009). Något som de flesta forskare ändå verkar vara överens om är att 
förändringsarbetet tar tid och att det måste få ta tid (Berglund, 2010). Arbetet med 
implementeringen av lean är ett långtidsprojekt vare sig man väljer att se det som en 
företagskultur eller som ett verktyg mot ett effektivare arbete. Det finns med andra ord stora 
tolkningsmöjligheter då en del forskare ser lean som det koncept som hämtats och inspirerats 
av Toyotas TPS (Holweg, 2006) vilket innebär att det är effektivisering och en önskan om att 
minimera allt slöseri som står i fokus. En annan vinkel är den som till exempel Berglund 
(2010) tar fasta på i sin avhandling, då han ser lean enbart som en bakgrund till en strävan att 
öka medverkan från medarbetare. 

En anledning till varför ett företag kan misslyckas med sin implementering av lean kan bero 
på att deras ledning missar poängen med att förvandla hela organisationens kultur. Om inte 
ledningen är redo för en sådan förändring så kommer det att misslyckas. Här spelar det ingen 
roll vilket förbättringsprogram man använder, för att bli framgångsrik så måste ledningen vara 
villiga att förändras.  

Enligt Pettersen (2009) är det viktigt att man ser på de olika perspektiv som finns inom lean 
för att förbättra själva implementeringen av konceptet. Man bör vid implementeringen av 
konceptet hitta rätt vinkel som överensstämmer med de kontextuella1 faktorer som finns inom 
den egna organisationen.  Författaren menar att oddsen att lyckas bör öka om man gör aktiva 
val när det gäller värderingar och tekniker vid förbättring av produktionssystemet. 
 
Enligt Bojesen, Jensen och Bramming, (2012) lockar lean till debatt både i akademiska men 
också i affärsmiljöer. Författarna menar att man antingen är för lean, eller emot det. Man 
citerar Womack och Jones genom deras "Lean Thinking" med "Förvisa avfall och skapa 
välstånd i företag". Motståndare menar enligt samma journal att det lätt kan bli slarv från de 
som är inblandade att tjäna under detta arbetssätt eftersom det orsakar förslitning tillsammans 
med höga krav på effektivitet. Enligt Tuukanen (2012) så kan man vid arbete med lean 
samtidigt ta hjälp av flera andra verktyg som passar den enskilda verksamheten för att frigöra 
tid för kompetensutveckling inom företaget. Om man vidare använder lean på fel sätt och inte 
är införstådd med dess kapacitet så kan man istället bidra till att personalen känner av mer 
stress och kontroll vilket skapar olika sorters misslyckanden inom verksamheten. 
 
 
 
                                                            
1 ”vilken omgivning eller sammanhang man befinner sig i, eller hur man är som person” (hjälpmedelsinstitutet, 
2004, sid 2). 
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3.7.1 Redan existerande empiriska resultat om lean 
 
I ett annat examensarbete som handlar om hur lean har tillämpats på OKQ8, som vi nämnt 
under abstract och metod, har författarna  Brohage och Gunningberg (2011), kommit fram till 
att Lean kan tillämpas inom OKQ8s stationer och bidra till högre effektivitet men att lean inte 
har implementerats fullt ut inom OKQ8. Författarna till arbetet har i sin slutsats kommit fram 
till att OKQ8 använder de leanverktyg (5S och JIT) som är framtagna för lean men att 
implementeringen inte följs fullt ut då huvudkontoret och ledningen utesluts från 
implementeringen. De anser att detta är en brist eftersom huvudkontoret är de som tar beslut 
om vilka varor stationerna ska tillhandahålla, personalstyrka på varje station och andra viktiga 
beslut för driften av stationerna. De menar också att arbetet med implementeringen har gått 
för fort och att det i kombination med bristande delaktighet från huvudkontor och ledning 
kommer att kunna leda till problem i ett senare skede. Enligt deras undersökning har det varit 
dåligt med feedback från ledning till stationerna. Slutsatsen av deras undersökning blev därför 
att implementeringen av lean har lyckats bra eftersom styrkonceptet, enligt dem, eftersträvar 
ökat kundvärde och det anser författarna att OKQ8 har lyckats med.  
 
Enligt Wong, Levi, Harigopal, Schofield och Chhieng, (2012) var de mest avgörande 
faktorerna vid införandet av lean att definiera problemen, utforma lösningar, införa 
förbättringsprojekt och till sist återkoppling av dessa. Vid återkopplingen skulle man även ta 
kommentarer från personalen för att få deras input och för att kunna göra ytterligare 
förbättringar efter det. Deras studie visade att vid införandet av en ny teknik kunde det bli 
betydande förbättringar i produktionen om man lade på leanprinciper.  
 
Enligt Hasle, Bojesen, Jensen och Bramming, (2012) har de med bevisning av deras studier 
dragit slutsatsen att en entydig negativ eller positiv kausal effekt av lean på en arbetsmiljö inte 
kan fastställas. De menar att sammanhang, genomförande och praktik kan ha olika effekter på 
arbetsmiljön och för att till fullo förstå dessa effekter bör man istället för att bedöma lean, 
tänka hur lean inom en arbetsmiljö ska kunna användas produktivt.  
 
Om man söker på de arbeten som handlar om ”Lean” och som skrivits och publicerats via 
Högskolan i Gävle kommer det fram 34 stycken. Om man söker på lean Production kommer 
det fram 18 stycken. Om man rensar ut de som har med införandet och implementeringen av 
lean anser vi att man hamnar på ungefär sex stycken. 
 
Man har behandlat införandet av lean inom sjukvården, vid företag i byggvaruhandeln, själva 
implementeringsprocessen och ledarnas perspektiv på förändring, planering av en 
transformation till ett leanföretag - förändra ledarskapet eller kontinuerliga förbättringar samt 
framgångsfaktorer och hinder med lean produktion i Kina.  
 
Vid införandet i lean inom sjukvården har man utvecklat en arbetsmodell för att införa 
leanproduction principer och har i slutsatserna angett ett antal förbättringsförslag (Bergström 
& Eklöv, 2008). Vid införandet av lean i byggvarubranschen har man kommit fram till att det 
både finns positiva men negativa faktorer vid införandet av lean. En positiv faktor var att de 
börjat känna teamkänsla på kontoret vid införandet av lean. En negativ faktor var att alla inte 
fått tillräckligt med grundläggande kunskap om lean, vilket de anser som problematiskt då det 
saknas en gemensam vision om ett framtida tillstånd. De menar också att otillräckligt med 
personal har ökat stressen bland de anställda (Frid & Peshrawghani, 2011). 
 



17 
 

Vid behandling av implementeringsprocessen och ledarnas perspektiv på förändring har man 
kommit fram till att definitionen av lean kan utvecklas och ändras under genomförandet och 
på grund av detta kan oförutsägbara avvikelser identifieras. I detta fall kom de fram till att det 
behövdes ett ökat behov av ledarskap, kommunikation och coachning. De anser det viktigt att 
man tar sin tid, utnyttjar de möjligheter man får att lära samt att sättet att leva inom 
verksamheten ständigt behöver förstärkas. De anser även att vid införandet av lean bör man se 
på det som en initiering av ett aldrig sinande lärande och inte bara som ett projekt (Halling & 
Renström, 2011).  
 
Vid behandling av förändring av ledarskapet vid transformation till ett leanföretag har man 
kommit fram till att genom att förklara vad som förväntas och sedan låta de anställda planera 
och hantera förändringarna kan framgången bli mycket hög. Om man även inom företaget 
visualiserar de förändringar som uppnåtts genom att presentera, genom till exempel bilder 
eller presentationer, till alla intresserade kan man nå ut till fler inom verksamheten. Man kom 
även fram till att det behövs mycket tid för att utbilda instruktörer inom lean och att alla inom 
verksamheten bör vara mer pålästa om de teorier som ligger bakom ett sådant här koncept 
(Hurum, 2006). 
 
Vid behandling av framgångsfaktorer vid lean production i Kina har man kommit fram till 
att där ledningen har gått en leanutbildning har implementeringen blivit bäst. De menar att 
även övriga ledare och chefer också bör vara väl insatta för att man ska kunna lyfta fram 
konceptet på bästa sätt. Här är kommunikation det viktigaste. En annan framgångsfaktor anser 
de vara vikten av de anställdas inställning till konceptet. De menar att ledningen behöver 
motivera de anställda och ge dem den utbildning och information som krävs och som de 
behöver (Eriksson & Lövström, 2008). De hinder som finns anser de vara det dåliga 
samarbetet med kunder som råder i Kina enigt resultaten i deras fallstudie. De tror att det har 
att göra med dålig planering och de kulturella skillnader som finns om man jämför Sverige 
och Kina, som till exempel att synen på kunden än annorlunda. I Kina menar dem att kundens 
önskemål ses som en lag medan i Sverige är man inte lika hård med detta (Eriksson & 
Lövström, 2008). 
 
 
3.8 Implementering av lean 

 
3.8.1 Förbättringar i en verksamhet 
När ett företag börjar tillämpa lean i sin dagliga verksamhet ska de traditionella 
motsättningarna som kan finnas mellan olika avdelningar, som till exempel mellan 
försäljnings- och tillverkningsavdelningen, förvandlas till en stor grupp som fungerar effektivt 
tillsammans. Försäljningsavdelningen kan gå ifrån rollen, som kanske bara handlar om att 
sälja, till en roll som tillgodoser kundrelationen så att man kan se både företagets drift 
samtidigt som man ser till kundens bästa och vad det är den faktiskt söker efter (Keyte & 
Locher, 2008). 
Att ta kontroll över lagret kan vara en bra start i ett leanföretag oavsett om man har ett litet 
eller stort lager. Här kan man rikta in sig på att minska nivåerna på de aktiviteter som man 
vanligtvis använder vid lagerkontroll med tiden som man förändrar metoderna i företaget 
(Keyte & Locher, 2008). Man kan försöka fastställa vilka aktiviteter som kan behöva behållas 
och vilka som kan slopas (som är överflödiga i och med nya metoder inom verksamheten). 
Man kan försöka förenkla så mycket som det går, fungerar det till exempel att ändra på 
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rutinerna? Man kanske inte behöver kontrollera lagret fem dagar i veckan utan istället en gång 
i veckan, fast med samma resultat i slutändan?  

Orderbehandling är ett område som innehar många moment och många som ”skickar bollen 
vidare” för nästa person i ruljangsen. Här måste företaget förbättra informationen så att det 
fungerar mer smidigt mellan överlämningarna och att tiderna hålls, och ingen behöver sitta 
och vänta i onödan (Keyte & Locher, 2008). Det kan krävas att man lägger ner mycket arbete 
med att säkerställa en viss kvalité av till exempel produkter och de system som man använder 
för detta. Här behöver man ifrågasätta hur de redan satta riktlinjerna faktiskt fungerar och 
tänka ut hur man kan minska kostnader och arbetstider. Det som krävs är att man försöker 
minimera det arbete som läggs på att kontrollera kvalitet och istället arbetar fram ett 
fungerande kvalitetssystem som fungerar utan dubbla kontroller (Keyte & Locher, 2008). 
Även kostnadskontroll är något som det läggs ner mycket tid på i en verksamhet. Man jämför 
till exempel standardkostnader med verkliga kostnader för att se om det går i nivå med 
kundernas förväntningar. Det handlar oftast om att kunderna kräver denna kontroll. Denna 
process kan man vid en leanomvandling förenkla genom att till exempel standardisera arbetet 
och förbättra flödet av material (Keyte & Locher, 2008).  

Om man väljer en lämplig metod för implementering av konceptet har det bevisats uppnå 
dramatiska resultat i form av kostnad, kvalitet och leverans (Antony & Kumar, 2011). En 
effektiv implementering av konceptet involverar att de högre ledarna i verksamheten är 
engagerade, kulturförändringar i verksamheten, god kommunikation genom hela hierarkin, 
nya tillvägagångssätt vid produktion, kundbemötande och dessutom högre utbildning och 
träning för de anställda. De menar vidare att den mesta litteratur som finns kring lean 
Production refererar till producerande företag och företag som säljer sina produkter via 
kataloger och därmed har låg kundkontakt. De menar att det där av finns vissa skeptiska 
aspekter på att implementera lean i företag som producerar och säljer produkter som är 
”customized” till kunden (Antony & Kumar, 2011). 

 
3.8.2 Hur kommer man igång 

Centrala begrepp inom lean är; värde, värdeflöden, slöseri, processflöde och stegvis 
förbättring. Dessa begrepp visar vägen till det tillvägagångssätt man använder sig av om man 
önskar implementera lean:  

1. Man måste komma fram till hur ett värde kan skapas för kunden och bli medveten om 
det flöde i vilket råvarorna tillförs värde till dess att de når kunden. 

2. Identifiera slöseriet, alltså de aktiviteter som inte skapar värde för kunden, och genast 
få stopp på det.  

3. Skapa ett flöde i produktionen för att produkterna kan röra sig genom processerna 
friktionsfritt.  

4. Låta produktionen ske i ett dragande system, dvs. att det alltid är kunden som 
bestämmer vad som ska produceras och när.  

5. Mobilisera hela organisationen och skapa kompetens för att genomföra ständiga 
förbättringar med utgångspunkt från punkt 1, 2, 3 och 4 (Eriksen, Fischer & Monsted, 
2007). 

För att komma igång kan man börja med att göra värdeflödeskartor i hela företaget. De 
metoder inom lean som används inom tillverkning kan även tillämpas inom till exempel 
administrativa processer i företaget. 
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Det finns några aktiviteter som man som chef står inför vid producerandet av en produkt: 

”1. Problemlösning (t ex design) 
  2. Informationsstyrning (t ex orderbehandling och andra icke tillverkningsaktiviteter). 
 3. Fysisk transformation (t ex omvandling av råmaterial till slutprodukt)” (Womack & Jones, 
1996, se Keyte & Locher, 2008, sid 15). 
 
Här handlar det om att förstå ett flöde för att kunna se dess värde och hur alla moment 
samverkar för att behålla företagets kostnader och kvalitet på en bra nivå. Genom att kartlägga 
värdeflödet kan man dokumentera och utföra en leanomvandling på ett enkelt och 
överskådligt sätt eftersom man har kontroll på allt som sker i verksamheten och hur olika 
processer fungerar (Keyte & Locher, 2008). Det är inte bara viktigt att engagera alla 
medarbetare, utan även nödvändigt att alla förstår innebörden av begreppen värde, slöseri, 
flöde och dragande system samt att de förstår de värdeflöden som de själva ingår i. Samtidigt 
är det viktigt att medarbetarna får inflytande och resurser till att genomföra de förbättringar 
som de själva kan göra. Processen ska göras synlig för alla och de viktigaste parametrarna ska 
mätas löpande så att status och utveckling kan kommuniceras ut till de anställda (Eriksen, 
Fischer & Monsted, 2007). 

Ett av de största problemen med att införa lean anses vara att de enheter i företaget som inte 
tillverkar produkter, som till exempel ett kontor eller ett serviceföretag, har en förmåga att 
inte tänka på rätt sätt när det gäller förbättringar och värderingar i verksamheten. Deras 
arbetsuppgifter skiljer sig avsevärt från produktionen och det krävs därför ett annat arbetsätt 
på en sådan avdelning. Därför bör man anpassa leanverktygen utefter vilken avdelning man 
avser implementera på (Keyte & Locher, 2008).  

 
3.8.3 Övergång till en leanverksamhet 

Enligt Håman (1990) är Womak och Jones två av världens mest ledande författare inom 
industriell kompetens och de ledde stor framgång med boken ”The Machine That Changed 
The World.” Boken beskriver hur man når en dramatisk resultatutveckling genom lean 
production med en metod som utvecklades hos Toyota. I boken ”Lean Thinking” utvecklar 
Womak och Jones sina idéer om lean till att omfatta alla branscher och alla processer. Boken 
beskriver, enligt Håman, hur enkla idéer och metoder kan dubblera både produktivitet och 
försäljning och dessutom skapa nöjdare medarbetare. Bokens viktigaste budskap är att man 
genom att fokusera på det som skapar kundvärde och eliminerar allt onödigt inom 
produktionen, kan uppnå dramatiska resultatförbättringar.  

Womak och Jones presenterar fem principer för hur en övergång till en leanverksamhet bör gå 
till. Genom att definiera värdet av en speciell produkt ur kundens perspektiv kan man 
upptäcka allt som inte skapar kundvärde och ta bort det ur produktionen. 
 

1. Specificera värdet. Alla de aktiviteter som finns i olika delar av organisationen som 
är inblandade i att leverera en produkt definieras som värdeflödet. Detta måste 
identifieras och kartläggas.  
 

2. Specificera värdeströmmarna. Alla de aktiviteter som genomförs för att föra in en 
tjänst eller produkt kallas för en värdeström. Det finns tre huvuduppgifter, 
problemlösningsuppgiften, informationshanteringsuppgiften och fysisk omvandling 
till slutlig produkt från råmaterial. Vid problemlösningsuppgiften går man från idé till 
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produktion och informationshanteringen avser order, planering och slutligen leverans.  
 

3. Skapa flöde. När allt onödigt är borttaget låter man resterande aktiviteter och 
processer röra sig utifrån kundens behov och utan hinder. Man behöver även definiera 
om avdelningar och funktioner för att de ska kunna bidra till ett värdeskapande genom 
hela verksamheten och dess anställda. 
 

4. Drag. När man eliminerat allt onödigt och allt flyter utan hinder kan man ge kunden 
det som han efterfrågar på mycket kortare tid. När man väl förstår vad kunden 
efterfrågar kan man producera och leverera den varan precis när kunden vill ha den. 
 

5. Perfektion. Tillsammans utgör de fyra första punkterna en cirkel för ständig 
förbättring. Organisationen stävar efter att ständigt bli bättre (Håman, 1990).  

 
En organisation måste enligt Eriksson-Zetterquist m.fl (2006) fungera trots att det sker 
förändringar, och om man inte lyckas med det så kanske företaget inte ens överlever. Han 
menar vidare att det inte bör inträffa för stora förändringar för ofta eftersom de är förknippade 
med höga kostnader. Enligt författarna till uppsatsen "Anställdas upplevelser av förändringar i 
organisationer" så skriver Anrell år 1989 att det främst är de större förändringarna som väcker 
motstånd och som skapar konflikter. Detta kan bero på att de anställda känner att de inte få 
vara med och påverka i denna förändring. Enligt Olsson(1998) så kan konflikter ses som de 
mest centrala delarna i en grupp av människors liv. Genom att hantera konflikterna kan det 
leda till konsolidering, identitetsskapande och förmågan att lösa problem.   
 
 
3.8.4 Tidsplan för implementering av lean 

Håman (1990) beskiver i sin sammanfattning av boken ”Banish waste and create wealth in 
your corporation” av Womack och Jones, hur man bör till väga för att implementera lean i en 
verksamhet. En tidsplan för ett leanprojekt ser ut enligt följande:  

De första sex månaderna fokuserar man på att komma igång genom ett antal aktiviteter; 
• Hitta en förändringsledare. 
• Skaffa kunskap om leankonceptet. 
• Skapa ett exempel som visar hur nödvändigt det är införa lean i verksamheten. 
• Kartlägga värdeströmmarna och se till att börja i ett område som fungerar dåligt för att 

snabbt istället kunna uppvisa ett positivt resultat. 
 
När dessa aktiviteter är gjorda och medarbetaren har förstått att det blir bättre på grund av 
dessa förändringar går man vidare till närliggande delar i värdeströmmen för till exempel 
samma produktfamilj. För att motivera medarbetarna att komma in i det hela, informerar man 
dem utförligt om vad konceptet innebär och ger olika exempel på hur det kommer att bli i 
framtiden. 
 
Efter de sex första månaderna och fram till att 24 månader har passerat fokuserar man på en 
omorganisation. Detta görs genom att: 

• Man omorganiserar runt flödet kring produktfamiljen med fokus på marknaden. 
• Produktutvecklar. 
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• Planering och inköp ska ske i en sammanhängande avdelning, där planering är skild 
från inköp. 

• Skapa en funktion som främjar utvecklingen av lean och som rapporterar till 
förändringsagenten, det vill säga någon som ansvarar för implementeringen av 
konceptet. Bland annat behöver chefer stöd och kontinuerlig utbildning i leanmetoder 
och det krävs periodiska utvärderingar av resultaten.  

• Vidare inför man en policy där det gäller att övertyga personalen om att ingen kommer 
att förlora sin anställning på grund av implementeringen av lean.  

• Skapa en tillväxtstrategi som ska ta hand om de frigjorda resurserna. Man kan till 
exempel öka volymen, minska ledtider, öka hastigheten i projekt eller skapa nya 
produkter. Vad man väljer kan vara olika beroende på vilket sorts företag det gäller. 
Chefer som motarbetar idéerna bör snabbt plockas bort eftersom erfarenheter visar att 
stora problem uppstår på grund av att ett fåtal chefer motarbetar implementeringen av 
lean.  

• Till sist gäller det att ingjuta tanken om det perfekta värdeflödet där man kan 
producera utan slöseri direkt till kunden. 
 

Nästkommande två år, det vill säga mellan månad 24 till 48: 
• Installera system som stödjer utvecklingen av lean genom att introducera 

leanbokföring för att styra, mäta och belöna personalen. Allt måste här vara 
”transparent för alla” för att alla kan se vad de skall göra och hur de kan förbättra sitt 
eget arbete. Man lägger stor vikt vid att visa alla kostnader i värdeströmmen, som 
marknadsföring, leverantörskostnad, utvecklingskostnad och produktionskostnad så att 
alla kan se om den gemensamma ansträngningen tillför mer eller mindre kostnader 
jämfört med värdet.  

• Lönen i ett leanföretag anpassas till hur företaget går och det innebär en bra 
marknadslön och eventuellt en mindre gruppbonus. Man noterar att personalen i ett 
leanföretag ofta upplever att takten är lättare jämfört med tidigare. Det kan bero på att 
man efter vissa förändringar som har gjorts i och med lean, får mer gjort på samma tid. 
Tiden man lägger ner på förbättringarna ska mätas, speciellt den egna utvecklingen. 
Oftast räcker det med enkla diagram och nyckeltal.  

 
Perioden avslutas med att man lär ut och tränar leanmetoder med alla i företaget. 
I slutat av femårsperioden är det dags att avsluta transformationen. Konceptet lean är nu infört 
i organisationen och det gäller att få leverantörer och kunder att fungera på samma sätt och 
skapa ett värde som ligger så nära kundens önskemål som möjligt. Det har enligt Håman 
(1990) visat sig att det tar fem år (med några få undantag) att omvandla ett företag till ett bra 
fungerade leanföretag. Sedan ska lean användas kontinuerligt i verksamheten framöver, de 
ständiga förbättringarna tar aldrig slut utan alla moment och uppgifter kommer att fortgå 
(Håman, 1990). 

 
Enligt Eriksen, Fischer och Mønsted (2007), vars teori ser lite annorlunda ut mot Håmans, är 
det viktigt att vid planeringen göra en bedömning om var i ”leanhuset” man befinner sig. När 
man gjort det, kan man utifrån detta avgöra vilka områden som är viktigast när man ska införa 
konceptet. I de organisationer som ska genomföra lean är det viktigt att involvera 
nyckelmedarbetare som kan agera ambassadörer för lean. Därför bör ledningen välja ut de 
personer som passar bäst in för detta ändamål. Enligt Larsson (2008) lyckas man bäst om man 
väljer medarbetare som är kommunikativa, balanserade och utvecklingsintresserade när det 
handlar om att hitta vägvisare för att föra in lean i en organisation. Detta eftersom att de oftast 
är handlingskraftiga och löser problemen istället för att bara prata om dem (eller klaga). En 
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förändringsprocess över två till tre år kan enligt Eriksen, Fischer och Mønsted (2007) se ut så 
här: 
 
1.”Strategiprocess: Fastställande av kundsegment, huvudprocesser och överordnad 
organisation (6 månader). 
2. Start av lean med inriktning på grunden – språngvis utveckling av produktiviteten (10 
månader). 
3. Period av gradvisa förändringar (6 månader). 
4. leanprojekt med inriktning på feleliminering – språngvis halvering av felnivå (10 
månader). 
5. Period av ständiga förbättringar” (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2007, s 81). 
 
 
3. 9 Sammanfattning 
Vi vill med en summering av det som vi beskrivit under vårt teoriavsnitt förenkla bilden av 
lean och implementeringen av lean för läsaren. Lean är enligt teorin en filosofi, strategi och 
arbetssätt att gå efter vid styrningen av sin organisation. Inom lean finns det ett antal verktyg 
som man kan använda sig av vid implementering av konceptet i en verksamhet. Verktygen 
gör det enklare att tillämpa de tankar och regler som rör sig inom denna filosofi. Övergången 
till att bli ett leanföretag är tidskrävande och förändringarna kan bli omfattande därför gäller 
det att vara tydlig i informationen till alla inom organisationen. Att arbeta med lean är att 
arbeta med ständiga förbättringar och det bör inte användas för att få snabba resultat, utan 
istället långsiktiga förbättringar. Lean är ett heltäckande sätt att arbeta på. En sätt att styra sin 
verksamhet med de hjälpmedel man anser sig passa för de ändamål man har. Varje 
verksamhet är olik en annan och vi ser det därför vara viktigt att man anpassar sin styrning 
efter sin egen verksamhets unika förmåga och tar det därifrån.  

De delar som mest står ut vid arbetet med implementering av ett leankoncept anser vi vara 
informationsflödet, kundvärdet samt minskning av slöseriet. Det är av stor vikt att man får 
alla inom företaget med sig innan man genomför själva implementeringen. Att chefer och 
anställda vet varför man byter koncept och hur det är tänkt att fungera samt att det finns frihet 
för personalen att ställa frågor. Det första som därför bör göras är att se till att informationen 
når ut till alla i företaget på ett korrekt sätt.  

En annan viktig aspekt att tänka på vid implementeringen enligt teorin är att man ser över vad 
som skapar värde för kunden. Därför bör man redan innan implementeringen se över sitt 
arbetssätt och produkter för att se vad som behöver ändras för att skapa mest värde. En annan 
huvudpunkt som vi tagit upp under teoridelen är minskning av slöseri. Allt som inte skapar 
värde för kunden bör elimineras, så länge det inte innebär försämring på något annat område. 
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4 Empiri 
 
4.1 Vad är smart 
Andreas Ramsell är smartcoach för egen regi stationerna (det vill säga stationer som OKQ8 
äger själva). Han implementerar, bevakar och följer upp smart i Dalarna. Johan Uhlin är 
ansvarig för införandet av smart inom hela OKQ8. Enligt Ramsell och Uhlin är smart ett sätt 
att skapa värde för kunden. Detta görs genom ett professionellt arbetssätt med minsta möjliga 
slöseri (personlig kontakt, 22/11, 2012). Enligt Uhlin är det för dem en slags kedja som blir 
bättre och bättre på att ge deras kunder en så likartad köpupplevelse som möjligt. Roger 
Mattsson som är säljchef på OKQ8 i Djurås menar att smart står för effektivitet och lönsamhet 
(personlig kontakt, 20/11, 2012). Enligt Ramsell är själva begreppet smart egentligen lean 
som är anpassat till OKQ8s verksamhet och försäljningskultur (personlig kontakt, 08/11, 
2012). Enligt Uhlin är smart OKQ8s första steg mot att bli ett leanföretag och syftet med 
smart är att skapa standarder, rutiner och stabila processflöden ute på stationerna. Leanhuset, 
som vi skriver om under stycke 3.4, är enligt Eriksen, Fischer och Mønsted en beskrivning av 
hela utvecklandet av lean (2007). För att kunna fortsätta utveckla lean behöver dessa grunder 
finnas (personlig kontakt, 21/12, 2012). 
Enligt Uhlin finns det ett ”smart index” som baserar sig på elva olika nyckeltal. I smart mäter 
de hur saker görs men inte så specificerat på resultatet av det. De redovisar inte alla elva 
nyckeltal offentligt eftersom det alltid är en svårighet att mäta då det kan upplevas som 
kontroller av de anställda. De använder dessa för att lära sig mer om hur deras beslut och 
förbättringar inom smart lyckas. Ett populärt nyckeltal inom handel är till exempel 
”försäljning”, men i smart mäter de istället vad som driver försäljningen. Exempelvis mäter de 
på daglig basis: 

• ”Hål i hyllan (för att säkerställa att vi har varor i hyllan). 
• Merförsäljning, att vi erbjuder våra kunder våra produkter efter kundens behov. 
• Checklistenivå, en checklista där vi mäter utfallet för att säkerställa en bra fysisk 

upplevelse för kunden” (Johan Uhlin, personlig kontakt, 22/11, 2012). 
 
Johan Lång har arbetat som säljchef inom OKQ8 i Falun under sju år. På deras station i 
Hälsingberg har de arbetat med smart under ungefär ett år och de ingår under våg två. Enligt 
Johan handlar smart mestadels om ”ordning och reda”. Med detta menar han att det ska vara 
ordning på lagret, kontoret och även i kassan och butiken i allmänhet (personlig kontakt, 
18/12, 2012). 
 
Mats Gunnarsson är butikssäljare i Uppsala, under våg ett, och han har arbetat inom OKQ8 i 
totalt elva år. Enligt Gunnarsson är det smarts kontrollistor som styr dagens verksamhet. Även 
Lång menar att de får vägledning genom Smart som till exempel säger hur mycket korv och 
hamburgare de får ha på grillen vid olika tidpunkter. Enligt Lång finns det manualer för hur 
de till exempel ska städa hyrbilar och pumpar (personlig kontakt, 18/12, 2012). Enligt 
Gunnarsson har de en ”smarttavla” som visar stationens statistik som man kan mäta och följa, 
samt dagens styrning även utanför rutinramen som säljchefen eller tillförordnad styr. De 
använder en programvara som verktygslåda för driften. De använder sig även av 5S som styr 
kortfattat ordningen och renligheten på stationen (personlig kontakt, 29/11, 2012). 
Enligt Marianne Jansson som arbetat i 35 år som butikssäljare i Djurås, under våg tre, innebär 
smart att alla stationer ska se lika ut och fungera likadant överallt i Sverige. All personal ska 
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kunna allt om allt för att de ska kunna hoppa mellan stationer om det fattas personal och att 
det ska vara genomförbart eftersom det då ser lika ut överallt. Jansson undrar dock om det 
fungerar i verkligheten då hon anser att alla stationer ändå är unika (personlig kontakt, 19/11, 
2012). Lång menar att det inom smart ingår ett slags program som talar om för dem när de har 
som mest kunder, och sedan kan de anpassa bemanningen efter det. Han menar vidare att de 
även arbetar med bemötandet av kunderna i butiken. Meningen är att kunden ska vara nöjd 
när den lämnar butiken (personlig kontakt, 18/12, 2012).  

 
4.2 Smarts grunder 
 
Anledningen till att OKQ8 bytt styrkoncept handlar enligt Mattsson om att de fått ett ökat 
lönsamhetskrav och att smart skulle kunna hjälpa med detta genom att implementera de olika 
leanverktyg som finns (personlig kontakt, 20/11, 2012). Enligt Uhlin hade de inte något 
koncept tidigare, bara på vissa delar inom verksamheten. Han menade vidare att de inte heller 
hade någon uppföljning eller hjälp för de olika stationerna som finns utplacerade på olika 
orter i Sverige. Enligt Uhlin har det med OKQ8s historia och hur stationerna drevs förr att 
göra. De har gått från självständiga stationer till att bli en kedjedrift vilket kommer med 
många förändringar. I denna utveckling har inte allt hängt med och Uhlin menar på att innan 
smart var de i ett slags vakuum, det ställdes krav på stationerna men de fick ingen hjälp med 
exempelvis utrustning och utbildning (personlig kontakt, 22/11, 2012). 

Enligt Ramsell startade de upp smart på grund av att de behövde bli bättre på att optimera 
bemanning i förhållande till de kundflöden de har samt att bli bättre på att se till att personer i 
ledarroller använde sin tid till coachning och ledarskap (personlig kontakt, 08/11, 2012). 

För att mäta hur nöjda kunderna är använder sig bland annat OKQ8 av ”Mystery Shoppers”. 
Detta är privatpersoner som OKQ8 anställt för att agera kunder på stationerna samtidigt som 
de observerar vad som görs bra på stationen och vad som kan göras bättre. Resultatet från 
kundundersökningarna ligger alltid till grund för affärsplaner och strategiska mål (OKQ8, 
2012, nr 3). 

I teorin är det tänkt att konceptet ska fungera som ett styrmedel inom alla områden i 
verksamheten enligt Mattsson (personlig kontakt, 20/11, 2012). Uhlin menar att de utgår från 
den ”perfekta verkligheten”, där allt sker på ett planerat och förutsägbart sätt. De strävar mot 
perfektion, men de tar även hänsyn till att verkligheten är för komplex för att vara förutsägbar. 
De är väl medvetna om att oförutsägbara händelser kan uppstå (personlig kontakt, 22/11, 
2012). Enligt Uhlin var det främst de åtta slöserierna, 5S, RCA och JIT som var 
anledningarna till smarts uppkomst och enligt Ramsell har man valt att fokusera på främst 
effektivisering av rutiner och planering av bemanning och schemaläggning (personlig kontakt, 
08/11, 2012).  

 
4.3 Att leda med smart 
 
Hur smart fungerar i verkligheten har de anställda på OKQ8 skilda meningar om. Ramsell 
menar att konceptet fungerar bra och att det har visat på riktiga mätbara förbättringar sedan 
det introducerades på stationerna, både när det gäller försäljning och den fysiska nivån på 
stationerna (renlighet, fyllnadsgrad och så vidare) (personlig kontakt, 08/11, 2012). Mattsson 
menar att vissa stationer fungerar bättre, men att vissa fungerar sämre och han tror att det har 
att göra med att de har implementerat konceptet för fort, att det skulle behövts mer tid för 
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personalen att förstå och anpassa sig till allt det nya (personlig kontakt, 20/11, 2012). Enligt 
Uhlin uppstår det ofta oförutsägbara moment på en arbetsplats, i detta fall en station, vilket 
har gjort att man i arbetet med smart skapat de förutsättningar som behövs för att klara av 
dessa moment. Men också att analysera vad som sker ”ad hoc”, det vill säga det som är tillsatt 
för ett särskilt ändamål, och om det går att ta bort, underlätta eller effektivisera dessa saker 
(personlig kontakt, 22/11, 2012). En stor förändring mot hur det var innan smart är enligt 
Ramsell säljchefernas (verksamhetschefernas) arbete. Förut arbetade de mest med 
administration men nu är de istället coacher som ska leda stationen. Ramsell menar att de har 
skapat de verktyg som behövs för ett bra ledarskap genom smart. Nu arbetar de runt 15 % 
med administration (eller mindre). 

Enligt Uhlin är det han som tagit fram smartkonceptet och därför är det han som sitter på all 
information (personlig kontakt, 22/11, 2012). Mattsson är tveksam till om han fått tillräckligt 
med information om konceptet då han inte känner sig riktigt med på alla bitarna med smart 
och hur det fungerar. Mattson fick först gå på en föreläsning och har sedan informerats 
muntligt om konceptet från bland annat Ramsell. Han hade velat få mer utförlig information, 
speciellt eftersom att han anser att implementeringen inte gått bra där han arbetar viket bidrar 
till att han ser en brist i informationsflödet (personlig kontakt, 20/11, 2012). Enligt Ramsell 
finns det inte någon skriftlig information att hitta externt om smart vilket han tror kan bero på 
att koncept av detta slag ”skräddarsys” för att passa verksamheten den ska implementeras på. 
Själva grundtankarna i konceptet är dock samma som inom lean (personlig kontakt, 08/11, 
2012). 

Enligt Gunnarsson och Uhlin har man valt att basera smart på styrkonceptet lean (personlig 
kontakt, 22/11 och 29/11, 2012). Uhlin menar att det beror på att den utgår mycket från 
verkligheten och tar tillvara på den kunskap och resurser som redan finns i verksamheten, 
medan Mattsson kort och koncist syftar på snabb lönsamhet. Uhlin menar att de även blandat 
in Six Sigma tillsammans med lean. Six Sigma är ett samlingsnamn på olika metoder och 
verktyg som förknippas med förbättringsarbete (Ilenio Evoteam, 2012). Enligt Ramsell skulle 
smart inte bli en skrivbordsprodukt utan ett fungerande och levande arbetstätt och eftersom 
lean är ett beprövat koncept som visat sig fungera även på ett praktiskt plan och med en 
positiv ekonomisk effekt valdes det som grund (personlig kontakt, 08/11, 2012). 

Enligt Lång har ledningen satsat på smart för att få ut maximalt av varje station. Han menar 
att de anställda får allt serverat och sedan gäller det bara att de tar till vara på allt och gör sitt 
bästa för att få det att fungera på varje anläggning. Det anser han vara en utmaning i sig men 
menar att det lönar sig när stationen drar till sig mer kunder och blir lönsam (personlig 
kontakt, 18/12, 2012).  

När vi frågade de anställda på OKQ8 tyckte Ramsell att den främsta fördelen med smart var 
den ekonomiska effekten (personlig kontakt, 08/11, 2012) medan Mattsson inte kände till 
vilka fördelar som man såg med lean (personlig kontakt, 20/11, 2012). Ramsell menade 
vidare att det långsiktiga målet är att tjäna pengar och eftersom tiderna förändras måste även 
OKQ8 förändra arbetssättet för att kunna överleva i nutidens affärsvärld. Förändringarna har 
då fokuserats mest på ledarskap och coachning för att kunna sälja bättre (personlig kontakt, 
08/11, 2012). Jansson tycker att fördelen med smart främst är de rutinlistor som skapats 
eftersom de är en bra hjälp för de nyanställda. Då behöver de inte fundera över vad som ska 
göras varje dag, det är bara att läsa innantill. Det kan dock skapa förvirring om listorna inte 
uppdaterats korrekt. Enligt Lång är det enklare att hitta saker, man vet alltid vart man ska gå 
och hämta till exempel förbrukningsvaror eller liknande (personlig kontakt, 18/12, 2012). 
Enligt Gunnarsson är det renare på grund av alla nya städningsrutiner efter att smart 
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introducerats på deras station och både kunderna och personalen är gladare. Även Gunnarsson 
håller med Jansson om att det är stora fördelar för de nyanställda att hitta och integrera sig 
snabbare på arbetsplatsen. Han anser även att utbildningen är bättre och att den ger mer 
kunskap vid försäljning samt att poängkortet driver på merförsäljningen (personlig kontakt, 
29/11, 2012). En annan fördel enligt Lång är att om personalen ska arbeta på en annan station, 
så känner de igen sig på ett annat sätt numera eftersom man tänker likadant överallt. Smart 
bidrar även till att butiken alltid är välfylld och snygg vilket gör att kunderna får en bättre 
upplevelse när de kommer in i butiken (personlig kontakt, 18/12, 2012). 
 
 
4.4 Implementering av smart 

 
4.4.1 Hur kommer man igång 

Vi kommer här beskriva de fyra delarna inom smarts implementering, som vi nämnde under 
inledningen, lite närmare.  

De fyra delarna ser enligt Uhlin ut enligt nedan: 

1. Förberedelser. I denna del görs stationen redo för implementeringen. Man förbereder 
genom att städa, röja och höja kompetensen på alla som arbetar på stationen. 
Kompetensen höjdes via OKQ8s kompetensportal, som är en intern hemsida där 
personalen har tillgång till utbildningar av olika slag men också genom att säljchefen 
visar och undervisar personalen.  

2. Utrullning (implementeringen). I denna del implementeras smartverktygen. Detta görs 
av en smartcoach som besöker stationen en gång per vecka. I denna del sker själva 
förändringen av arbetssättet. Några av smartverktygen som OKQ8 använt sig av är 5S, 
smartkort, Säljtavlan, time out och GOA. Dessa beskriver vi mer utförligt efter dessa 
punkter. 

3. Certifiering. Efter utrullning tränar stationen på de olika verktygen för att bli bättre och 
bättre. För att både stämma av hur det gått, men även ge stationen ett ”kvitto” på att de 
är på rätt väg besöker någon från ledningen stationen och genomför en certifiering, en 
protokollstyrd revidering av hur stationen arbetar med de olika verktygen. Klarar 
stationen denna certifiering belönas den genom att få 500 kr per fast anställd till sin 
nöjeskassa. Dessutom får säljchefen 10 000 kr i bonus. Om de inte klarar den första 
certifieringen halveras beloppen. Vi frågade de golvanställda om hur de såg på bonusen 
och det var inget som de var insatta i, men Lång nämnde att de ibland blir bjudna av 
jobbet på vissa tillställningar och det är något de anställda uppskattar (personlig 
kontakt, 18/12/2012). 

4. Smart vardag. I denna del fortsätter träningen genom att man kontinuerligt använder 
sig av de verktyg som stationen har fått in i den dagliga driften (personlig kontakt, 
22/11, 2012). 

 

Vi kommer här att beskriva smartverktygen som nämns under punkt två lite mer ingående. 

5S – Beskrivs i teoriavsnittet. I korthet kan man säga att det går ut på att skapa ordning och 
reda på arbetsplatsen. OKQ8 använder sig av 5S genom att: 
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Sortera – Bestämma vad som egentligen behöver vara kvar och sälja eller slänga resten. 
Systematisera – Organisera hur det skall se ut på arbetsplatsen och placera ut och dylikt på ett 
smart sätt. 
Städa – Städa och göra fint samt måla om det behövs. 
Standardisera – Märka ut hyllor och områden med vart allt skall stå genom att använda 
färgmarkeringar. 
Skapa vana – Bestämma och informera de anställda om de regler som alla skall följa.   

 
Smartkort – Är kort stora som kontokort och innehåller olika arbetsuppgifter som går att 
utföra på kort tid och direkt anslutning till kassan. Korten är indelade i olika kategorier via 
färgkodning. Säljchefen kan styra vilka kort som skall göras genom att bara lägga ut dem i 
hållarna med den färg eller de arbetsuppgifter som han vill att säljarna ska fokusera på. Till 
exempel är en kategori ”rent & fräscht” och den är märkt med blå färg. Varje kort som har blå 
färg har en arbetsuppgift som handlar om renligheten på stationen. Varje utfört kort ger ett 
poäng som skrivs in på merförsäljningspapperet som ligger i kassan. Uppföljningen sker på 
Säljtavlan där allas gemensamma poäng sammanställs och anges som en graf. 

 
Figur 4.1. Exempel på tre olika smartkort (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-29-11 
<Andreas.Ramsell@okq8.se>). 
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Säljtavlan – Är en tavla som hänger lätt åtkomligt utanför personalrummet för att alla på 
stationen lätt ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer och hur stationen ligger till 
försäljningsmässigt. smarttavlan består av: 

Figur 4.2 (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-11-27 <Andreas.Ramsell@okq8.se>). 

 
Hål i hyllan – Varje dag räknas alla tomma platser i butikerna. Varje tom plats kan leda till en 
missnöjd kund, om den efterfrågade varan inte finns i butiken. Det gäller därför att ha så få 
hål i hyllan som möjligt. 

Aktuellt – Här redovisas aktuella försäljningssiffror. 

Checklistan – Är en lista som ska besvaras två gånger om dagen. Frågorna handlar om 
säkerhet på arbetsplatsen, till exempel om brandsläckare finns där de ska, men också om hur 
ren butiken är. Detta görs för att kontrollera att allt håller den standard som OKQ8 strävar 
efter.  
 
Actions – Här skriver säljchefen upp vad som ska göras under dagen. Anställda får en eller 
flera uppgifter under dagen och när man utfört sin uppgift signerar man på listan.  
 
Merförsäljning – Här redovisas all försäljning som är utöver det som kunden från början tänkt 
köpa. Till exempel om kunden köper en korv med bröd och den anställda frågar: ”Vill du ha 
en dryck till det?” och kunden svarar ”ja”, räknas det som merförsäljning. Det kan också vara 
att uppgradera till exempel en biltvätt till en dyrare än den kunden tänkt köpa från början.  
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Fyrfältaren – Redovisar hur de anställda ligger till statistiskt sett. Den räknar ut medelvärde 
på bland annat smartkort och Merförsäljning. 

Smart kort – Redovisar smartkortslistan som den kassaansvariga fyller i. 

Fokusrapport – Här skrivs aktuell fokus. Det kan till exempel handla om försäljningstävlingar 
där stationer tävlar om vem som säljer mest av en viss sorts vara. 

 
Time out innebär en liten paus där säljchefen eller någon annan anställd som jobbat under 
dagen går igenom med de anställda som börjar sitt pass vad som ska göras under dagen. Om 
det är något särskilt som hänt, eller kommer att hända och vad man ska lägga fokus på under 
dagen. 

 
Tre minuters regel innebär att varje kund som kommer in i butiken inte ska behöva gå runt 
och leta bland hyllorna i mer än tre minuter innan någon i personalen har uppmärksammat 
denna. Detta kan ske genom att personen går fram och frågar om kunden vill ha hjälp eller 
helt enkelt bara visar att man sett kunden genom att hälsa och ta ögontakt med den. Regeln 
innebär också att när telefonen ringer ska någon svara innan högst tre signaler har gått fram.  

 
GOA = Grund Orsaks Analys 

GOA handlar om hur man hanterar ett problem som kan uppstå på stationen. Man börjar med 
att formulera problemet, hitta orsaken till att problemet finns, komma på vad man kan göra åt 
problemet och till sist kan man analysera och utvärdera resultatet.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.3 (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-29-11 <Andreas.Ramsell@okq8.se >). 

Enligt Ramsell innehöll utrullningen sju stycken steg, de enklaste stegen först och de svåraste 
sist som till exempel bemanningsplanering. Han menar på att de sju stegen är ”levande” 
verktyg och att de förändras allt eftersom arbetet pågår.  
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Figur 4.4 (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-13-01 <Andreas.Ramsell@okq8.se >). 

 

4.5 Övergång till en smartverksamhet 
Enligt Uhlin finns det ett synsätt att de som arbetar närmast verkligheten har de bästa 
kunskaperna och idéerna på hur saker och ting kan förbättras i det dagliga arbetet. Därför 
menar han att det är viktigt att alla på OKQ8s stationer känner att smart hjälper dem i deras 
dagliga arbete och att alla kan bidra till att utveckla smart tillsammans (personlig kontakt, 
22/11, 2012). Mattsson menar att det är viktigt att få med sig alla vid implementeringen så att 
alla får en förståelse för processen och kunna anpassa sig till det nya arbetslivet (personlig 
kontakt, 20/11, 2012). Enligt Ramsell måste man för att detta ska lyckas först få säljcheferna 
att acceptera det nya arbetssättet för att få med resten av personalen. Han menar vidare att på 
till exempel stationen i Djurås har de dessvärre misslyckats med det (personlig kontakt, 08/11, 
2012). Enligt Mattsson kan det vara att upplägget haft för stor tidspress, att allt har gått för 
snabbt och Uhlin menar att själva övergången inte är uppfylld ännu då de fortfarande lägger 
grunden (standardiserar arbetssättet) vilket gör att smart kan upplevas av en del som 
fyrkantigt. Han menar vidare att det är svårt att få alla att förstå och acceptera att alla 
förbättringar ska fungera på alla stationer i Sverige. Deras nästa steg är därför att skapa en 
process för ständiga förbättringar där alla kan bidra med kommentarer och kunskap (personlig 
kontakt, 22/11, 2012).  

Enligt Gunnarsson, som är golvpersonal, introducerades konceptet i etapper genom att införa 
olika saker som rutinlistor, 5S m.fl. Genom rutinlistan på stationen är nu arbetsmomenten mer 
eller mindre tidsbestämda och tack vare 5S har ordning och reda samt renlighet ökat 
(personlig kontakt, 29/11, 2012). Enligt Lång introducerades det nya saker varje vecka. De 
rensade lager och organiserade upp hur de skulle ha det på ett smart sätt. De städade undan 
och märkte upp en plats för varje sak på lagret så att man aldrig ska behöva leta efter något, 
allt ska ha sin plats (personlig kontakt, 18/12, 2012). Gunnarsson menar vidare att antalet 
timmar tilldelade under ett år sjönk markant när smart introducerades (personlig kontakt, 
29/11, 2012). Jansson tycker att informationen har varit dålig och även Gunnarsson tyckte att 
informationen inte varit tillräcklig ibland. Jansson kände sig även stressad under övergången 
till smart. De har nya rutiner (som rutinlistor) med stor fokus på merförsäljning. 

Enligt Lång var det viktigt att man hela tiden låg i fas, för nästa vecka skulle det komma nya 
saker som skulle göras. Personligen tyckte han att det fungerade bra på deras station.  Han tror 
att det beror på att han omges av bra medarbetare som verkligen ville och trodde på konceptet. 
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Han menar vidare att det aldrig skulle gå att implementera ett sådant koncept på egen hand, 
alla måste hjälpas åt. Lång menar vidare att det är mycket lättare att arbeta nu i smart än det 
var tidigare. Detta eftersom det finns rutiner för allt dokumenterat och alla vet vad de ska 
göra. Man kanske inte hinner med allt varje dag, men då får man nästa dag sätta fokus på det 
som man inte hann med dagen innan. Man känner att man är ett team och hela personalen 
arbetar tillsammans (personlig kontakt, 18/12, 2012).  

 
4.6 Problem som uppstått vid implementeringen av smart 
Enligt Mattson har personalen på hans station protesterat på grund av att det är mycket 
ensamarbete. Två i personalen i Djurås sa till och med upp sig på grund av detta (personlig 
kontakt, 20/11, 2012). Enligt Ramsell har det inte uppstått några speciella problem, mer än i 
Djurås där han trodde att problemen berodde på att säljchefen inte köpt själva konceptet och 
att dennes motvilja till förändring skulle ha smittat av sig på de anställda (personlig kontakt, 
08/11, 2012). Det kan enligt Mattsson och Ramsell ha att göra med dennes sätt att arbeta men 
det finns inga bevis för det. Enligt Mattsson har det gått bättre efter att Ramsell tog över 
dennes position då han förklarar lättare och kompromissar för bästa lösning från fall till fall 
(personlig kontakt, 20/11, 2012) Ramsell tog över efter cirka tio veckors tid. I efterhand tror 
Mattsson att det kanske hade gått att undvika om informationen hade varit tydligare. De har 
nu provat detta under en tidsperiod och alla tycker enligt Mattsson att det går bra att arbeta 
ensamma. Men information var från början dålig, det fanns inga utrymmen för kompromisser. 
Vilket gjorde att personalen började protestera.  

Uhlin menar att det alltid uppstår problem och utmaningar under en stor förändring som vid 
implementering av ett nytt styrkoncept, vilket även Lång håller med om. Uhlin anser det vara 
svårt att peka på några speciella, men generellt finns det svårigheter med att införa ett 
arbetssätt i ett land som är så stort (olika väder, årstidsväxlingar m.m.). En annan problematik 
anser han vara kommunikationen, att få alla i personalen att höra och förstå samma sak. Smart 
påverkar mer än 4000 människors vardag. Detta gör att det är en stor utmaning, och det får 
stora konsekvenser om något missförstås eller om ledningen uttrycker sig fel (personlig 
kontakt, 22/11, 2012). Enligt Gunnarsson (personlig kontakt, 29/11, 2012) har alla system en 
inkörsperiod i grunden men det uppstår alltid vissa problem, som även Jansson håller med 
om, som till exempel otillräcklig informationsflöde. Lång menar att alla är ovana till en början 
men att det blir bättre med tiden (personlig kontakt, 18/12, 2012).  

Det finns alltid människor, enligt Ramsell, som inte gillar förändringar och som vill leva kvar 
i det förflutna. Här är det viktigt att ledarskapet sköts och mycket beror på hur ledaren lägger 
fram informationen och hur förändringsbenägen denne själv är. Om ledaren egentligen inte 
vill förändra läget påverkar det och leder i sin tur till nya problem. Enligt Ramsell själv anser 
han att det tar runt ett och ett halvt år för att man ska bli varm i kläderna och ta till sig det nya 
arbetssättet. Det finns andra säljchefer på andra stationer som inte var villiga att arbeta efter 
det nya konceptet och därför sa upp sig. Han avslutade detta ämne med ”tiderna ändras – Vi 
måste också ändra på oss” (personlig kontakt, 08/11, 2012). 

Enligt både Mattsson och Gunnarsson finns det saker, när man tänker på det i efterhand, som 
skulle kunna gjorts bättre med implementeringen (personlig kontakt, 20/11 och 29/11, 2012). 
Lång tror inte att utrullningen skulle ha kunnat göras på ett bättre sätt. Han anser istället det 
viktiga vara att man som säljchef ser till att informationen går ut till alla som arbetar på 
stationen (personlig kontakt, 18/12, 2012).   
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Informationen till personalen hade enligt Mattsson kunnat vara tydligare eftersom det som 
delades ut till säljcheferna var knapphändigt vilket har gjort det svårt för dem att ”hålla 
konceptet om ryggen” och prata väl om det när de själva inte har svar på alla frågor. Utöver 
det menar Mattsson att det inte finns någon anpassning efter distrikt vilket borde utarbetats för 
bästa resultat. Till exempel fungerar inte en station i storstan likadant som en station ute på 
landet, kunderna är olika och vill ha olika saker (personlig kontakt, 20/11, 2012). Enligt Uhlin 
tycker han att implementeringen i det stora hela gått bra och han tror inte att det skulle kunnat 
göras annorlunda. Om han hade haft obegränsade resurser skulle han velat att smart rullats ut 
samtidigt på alla stationer i hela Sverige (personlig kontakt, 22/11, 2012). Enligt Gunnarsson 
bör ett liknande system alltid utvecklas framför allt mellan personal och systemansvariga 
först. Man bör se efter om någon punkt saknas, hur länge personal samtalar med kunder i 
telefon (då det kostar tid), stämmer till exempel ledtider mellan uppskattad tid och faktiskt tid. 
Det kanske görs mycket åt saken men då vet i alla fall inte de anställda om det och i så fall 
faller informationskedjan enligt Gunnarsson (personlig kontakt, 29/11, 2012). 

Enligt Gunnarsson har implementeringen av smart varit bra eftersom den praktiskt har 
genomförts i etapper. Utöver detta menar Jansson och Gunnarsson att de har de fått order om 
hur och vad de ska göra i arbetet men att ingen har berättat varför, vilket gör att 
informationsflödet inte har varit som önskat. Gunnarsson menar att några av svaren från 
ledningen var mer en bild av att effektivisera och förbättra men många förstod nog inte hur 
smart skulle hjälpa dem för att nå målet vilket ledde till frustration bland de anställda. Till 
exempel skulle kanske inte nedskärningen av timmar/effektiviserade timmar startats i 
samband med ingången av smart då det gjorde personal upprörda även fast ledningen 
förklarar att det blir bättre sen. Gunnarsson anser även att omfånget av timmar som gällde vid 
förlorade timmar inte innefattade alla parametrar eller korrekt tidsuppfattning (personlig 
kontakt, 29/11, 2012). Detta har inneburit mycket stress för de anställda vilket även Jansson 
och Lång håller med om. Jansson menar också att deras arbetssysslor är sådant som de alltid 
har gjort med skillnaden från att de nu inte har något att säga till om längre. Enligt Lång har 
nedskärningen bidragit till högre arbetsbelastning på de som faktiskt arbetar och det är främst 
det som bidrar till stressen, men samtidigt tror han att det kan lösas genom att hitta rätt balans, 
som att till exempel göra vissa arbetsmoment när det inte är mycket kunder i butiken 
(personlig kontakt, 18/12, 2012). 

Den största nackdelen med smart är enligt Gunnarsson att vissa kan uppfatta styrd verksamhet 
som att man tar ifrån dem den egna tankekraften. Detta menar han beror mycket på ett annat 
problem vilket är att många har svårt för förändringar (personlig kontakt, 29/11, 2012). 
Jansson ser den främsta nackdelen med smart handla om alla listor som de använder inom 
arbetsplatsen. Hon menar att det inte är någon fokus på kunden längre och att hon som 
anställd känner sig mer som städare än som säljare. Gunnarsson menar att styrningen 
tillsammans med nedskärningen av timmar är det som tar tid att fasa ur. Han tror att många av 
stationens problem är väl beroende på att det är långt ifrån optimerat, även det tar lång tid att 
närma sig (personlig kontakt, 29/11, 2012). 
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4.7 Tidsplan för implementering av smart  
Enligt Uhlin tar utrullningen av smart totalt tio veckor. Detta är inlärningsprocessen av 
konceptet och det är det som är steg två. De andra tre stegen beräknas tillsammans ta ett till 
två år, men detta beror på station till station (personlig kontakt, 21/12, 2012). Enligt både 
Mattsson och Ramsell finns det ingen angiven tidsplanering över hur lång tid det ska ta att 
implementera smart inom alla OKQ8s stationer men Mattsson uppskattar att det kan ta mellan 
ett till två år. Enligt Uhlin är OKQ8 ett stort företag med många verksamhetsgrenar vilket 
kommer att göra att det kommer ta mycket tid för att det ska implementeras överallt. Nu 
handlar det mestadels om resurser och prioriteringar (personlig kontakt, 22/11, 2012). Enligt 
Ramsell pågår arbetet löpande och bara i deras egen regi stationer finns det åtta stycken kvar, 
sedan kommer franchise verksamheterna och därefter de stationer som drivs som förningar, 
det finns därför ingen bestämd tidsgräns satt i dagsläget (personlig kontakt, 08/11, 2012). 
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5 Analys och slutsats 
I vår analys har vi utgått från Eriksen, Fischer och Mönsteds (2007) leanhus, som vi nämner 
under stycke 3.5 Att leda med lean, och som innehåller nio stycken steg. Vi inleder med 
stycket 5.1. Vad är smart, där vi resonerar och analyserar kring begreppet smart. Vi använder 
sedan de nio stegen som analysinstrument och går igenom dem en och en. Under steg fyra 
kommer vi även att nämna de fyra steg som OKQ8 använder vid implementeringen av smart. 
Vi avslutar med att analysera tidsplanen som vi tagit upp både i teorin under stycke 3.8.4 och 
under empirin under stycke 4.7. 

 
5.1 Vad är smart  

Vad gäller begrepp och innebörden av smart (och då lean) är både teorin och empirin överens, 
även om den är något utspridd. De använder inom OKQ8 de verktyg som ingår i lean och 
grundidéerna anser vi vara detsamma. Det finns olika definitioner av begreppet men om man 
ser till det stora hela verkar alla inom verksamheten på OKQ8 veta vad smart innebär och vad 
man förväntas uppnå med konceptet. I teoriavsnittet kan man läsa att lean är 
verksamhetsstrategi, filosofi, kvalitetssystem eller metod. Om man frågar de anställda får man 
istället reda på vad det innebär med konceptet från ett konkret perspektiv, som till exempel 
värdet och upplevelsen av köpet för kunden, minsta möjliga slöseri, effektivitet och lönsamhet 
samt att det ska vara likadant överallt (i OKQ8s fall ska det se likadant ut på alla stationer för 
att det ska vara enkelt att arbeta och förhålla sig till de rutiner och regler som finns överallt). 
Grundtanken är att skapa långsiktiga relationer samtidigt som man kontinuerligt uppdaterar 
allt vad gäller information och förbättringar inom verksamheten utifrån kundens perspektiv. 

Leans grunder nämns under teoriavsnittet bland annat som minimering av slöserifaktorer, 
reducering av kostnader och en ökning av framställningshastigheten. Man kan se att OKQ8s 
implementering av smart har samma grundtanke även om man istället använder ord som; 
effektivisering av arbetet, maximering av försäljningen och en ökning av 
kostnadsmedvetenheten hos de anställda. De behövde ta hjälp av vissa leanverktyg då 
företaget fick ett ökat lönsamhetskrav. 

OKQ8s arbete med sin styrning går ut på att effektivisera arbetet som utförs av medarbetarna 
samtidigt som man maximerar både försäljningen och lönsamheten på samma gång. Företaget 
vill även öka kostnadsmedvetenheten hos sina anställda (personlig kontakt, 15/10, 2012). 

 
5.1.1 Steg ett 

Om man jämför OKQ8s tillvägagångssätt att införa konceptet med Eriksen, Fischer och 
Mönsteds hus ser vi att vissa delar har de gjort, men vissa inte. De har gjort en grund för huset 
att stå på men grunden är inte fullständig eftersom informationsflödet inte riktigt har nått fullt 
ut. Steg ett i leanhuset handlar om att organisera upp de arbetsuppgifter som finns, 
bearbetning av dessa samt planering av hur man ska lägga upp implementeringen av 
konceptet. Organiserandet av arbetet anser vi att de har lyckats med då alla verkar veta vad de 
ska göra på sin arbetsplats och det finns inga tvivel om vem som ska göra vad.  
OKQ8 fokuserar idag mycket på sin bemanning genom att se på föregående års kundunderlag 
för samma tidpunkt. Enligt några av de anställda så fungerar detta inte så tillfredsställande 
som OKQ8 vill att det ska göra. Här anser vi det behövs mer effektivisering och genomgång 
av för- och nackdelar med att endast ha en anställd i butiken vid vissa tidpunkter.  
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De fokuserar också på slöseriet och utgår ifrån den perfekta verkligheten i första hand, de vill 
att det ska vara perfekt men är medvetna om att det är svårt i verkligheten. Grunden anser vi 
vara bastant och OKQ8 verkar ha förstått vad det innebär med det nya tankesätt som smart 
bidrar med och tanken är god, de vill utvecklas och minimera de onödiga kostnader som 
egentligen inte behövs. De vill även bli bättre på att använda sin personal rätt, det vill säga 
även där reducera onödiga kostnader om de ändå inte behövs. 
Här anser vi det vara väldigt viktigt att man lyssnar på sina anställda. Enligt fallstudien visade 
det sig att en av de negativa faktorer som upplevdes bland de anställda var att man helt 
plötsligt minskade på deras arbetstimmar. Vi anser att det här hade varit viktigt för ledningen 
att ge en anledning varför. Informationen bör komma långt i förväg för att förbereda de 
anställda och undvika missförstånd. Det tror vi hade ökat förståelsen hos de anställda och 
även ingett ett annat förtroende för ledningen om de fått vara med genom hela processen. Det 
gäller att vara tydlig och framför allt rättvis i detta läge. Ingen får bli behandlad annorlunda än 
någon annan och alla måste få ge sina synpunkter och få bli hörda. Om man fokuserar mer på 
personalen (och därigenom kunden) ser vi att det skulle bli mycket bättre resultat och de 
ständiga förbättringarna skulle bli betydligt mer effektiviserade och även då hela 
verksamhetens resultat. 

 
5.1.2 Steg två  

Steg två handlar om att planera arbetsflödet och se över viss kvalitetsstyrning genom att till 
exempel mäta och jämföra vissa prestationer inom verksamheten. Under teoriavsnitt 3.6 
Framväxten och funktionen av lean nämner vi två huvudfrågor som varje företag bör ställa sig 
innan man börjar implementera lean i sin verksamhet. Den första handlar om att man inte ska 
dra in på fel saker. Här gäller det att man vid styrning ser gränsen på kvalitet och kvantitet. 
Till exempel har OKQ8 fokuserat på renlighet. Det ska röjas undan och alltid vara städat så att 
kunderna tycker att det är fräscht och fint. Om de skulle ha struntat i detta, då det till exempel 
blivit för dyrt att ta en stund för personalen att städa undan ordentligt (och bara gjort det lite 
grann) hade det påverkat miljön i butiken avsevärt. Kunderna hade kanske reagerat på att det 
var stökigt/orent och valt att gå någon annanstans. Samtidigt tror vi att personalen inte skulle 
ha trivts att gå omkring på en ostädad arbetsplats. Den andra frågan handlade om att slöseri 
oftast redan finns inom företaget och det gäller då att hitta de verktyg som kan användas för 
att hitta orsakerna till dessa slöserier. OKQ8 har i detta fall mest arbetat med sin bemanning, 
och planerat efter den efterfrågan som finns och mängden kunder som strömmar in under 
olika tidpunkter på dygnet. Tidigare var de enligt OKQ8 överbemannade och det gick mycket 
pengar till löner som egentligen inte gav företaget något. Personalen kanske stod och inte 
hade något att göra långa stunder under arbetspasset. Vi upplever det som att det är en 
inkörningsperiod tills både OKQ8s ledning och de stationsanställda ser vad som fungerar på 
deras station. Kanske fungerar det med mindre bemanning men om det inte gör det anser vi att 
det är av största vikt att OKQ8 är lyhörda för sin personals åsikter. Här mäter man nu 
prestationer genom att jämföra antal kunder på olika tider på dygnet och sedan planera 
bemanningen efter det, och därefter mäta kvalitén på den service som man får som kund 
beroende på vilken tid på dygnet man handlar. Detta tycker vi är bra eftersom det blir baserat 
på verkligheten, här får man dock vara uppmärksam på att det kanske inte finns något 
speciellt mönster att hitta alla gånger, vissa tider kanske det är väldigt olika hur många kunder 
som kommer, då kanske det inte blir lika lätt att styra personalen därefter. Detta sätt att 
hantera schemaläggningen kan till exempel få negativa konsekvenser om ingen hänsyn tas till 
de olika rutiner som måste göras varje dag, till exempel ta emot varor och plocka upp dem i 
hyllan, städa, beställa varor och så vidare. Allt ska hinnas med under varje dag, men 
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personalen är färre numera än de varit förut trots att sysslorna är de samma. Även om det är 
en god tanke ser vi det som att man måste ta hänsyn till att det inte bara är kunderna som tar 
tid utan att även de andra arbetsuppgifterna för att kunna underhålla alla butiker. Om man inte 
tar hänsyn till detta så kan det bli personalen som blir drabbad. Vi upplever det som att vissa 
av de anställde känner sig mer stressade när de arbetar ensamma då det blir mer att göra och 
mindre tid över till annat. Detta kan lätt leda till en negativ spiral. De saker man inte hinner 
med ena dagen växer och kan även komma att påverka andra delar av verksamheten. Om till 
exempel den anställde inte hinner med att fylla på hyllorna så kommer kunderna att reagera på 
detta och då blir den anställde ännu mer stressad för att den inte hinner med. Kön blir kanske 
längre och man kan inte göra hur många saker som helst samtidigt.        

 
5.1.3 Steg tre 

Steg tre handlar om att göra verksamhetens mål synliga för alla i verksamheten för att få alla 
delaktiga i det dagliga förbättringsarbetet. OKQ8 använder sig av olika verktyg som hjälp i 
arbetet med lean. Bland annat så har de smarttavlan där de anställda kan se olika resultat så att 
de kan hänga med i vad som händer i organisationen och på den egna stationen. Detta anser vi 
vara ett bra sätt att visualisera målen och resultaten för de anställda. Detta är något som vi tror 
att OKQ8 skulle kunna bli bättre på att använda. Nu genomförs säljtävlingar av olika slag 
mellan olika regioner och stationer, men vi tror att dessa mål kan bli för stora för den lilla 
enskilda stationen. Vi tror att mindre, uppnåeliga mål med tillhörande belöning skulle öka 
motivationen hos de anställda. För att kunderna ska vara nöjda behöver personalen vara nöjd 
anser vi, annars lyser det igenom och då kan det bli att kunderna går därifrån missnöjda. En 
missnöjd kund berättar för sina vänner och sedan sprids det negativa omdömet successivt 
vidare. Vi anser också att det uppstår ett problem i och med att det ska vara lika överallt 
eftersom alla kunder, och människor i allmänhet, är olika. Det kan till exempel ha att göra 
med vart i landet stationen befinner sig. Här har man också missat kunden anser vi. 
Visualiserandet i övrigt anser vi fungera tillfredsställande på OKQ8 då de anställda verkar 
veta vem som har vilket ansvar och hur rutinerna ser ut. Vi anser dock att OKQ8 har 
misslyckats med att klargöra målet med införandet av sitt nya styrkoncept eftersom flera i 
personalen inte tyckts veta varför de arbeta som de gör nu, bara hur de ska arbeta.  

 
5.1.4 Steg fyra 
I teorikapitlet kan man läsa om vad som är bra att tänka på när man vill implementera lean i 
sin verksamhet, även hur övergången kan vara, hur man kommer igång samt hur lång tid det 
kan ta. Steg fyra handlar om att standardisera och beskriva hur vissa processer ska gå till. Det 
ligger stor vikt vid att få alla avdelningar att kunna arbeta tillsammans som en enhet samtidigt 
som alla ska kunna sköta sin egen del. Man bör ha kontroll över lagret, så att inget onödigt 
ligger där och arbeta efter vissa riktlinjer, ta reda på vart problemen ligger och göra något åt 
dessa istället för att slösa tid på för mycket säkerhetskontroller. Vid implementeringen av ett 
styrkoncept i en verksamhet kan det enligt de författare vi refererat till under teoriavsnittet nå 
resultat av bättre kvalitet, leveranser och kostnadseffektivitet. Inom smart använder de sig av 
fyra steg vid införandet och nummer två handlar om själva implementeringen, utrullningen 
som de kallar det. Under denna punkt implementeras själva konceptet och det görs genom att 
införa smartverktygen. En smartcoach besöker stationen en gång i veckan under de tio veckor 
som implementeringen pågår, för att informera säljchefen och hjälpa till med införandet. Här 
sker själva förändringen av arbetssättet. Vi anser, utifrån vår empiri, att själva 
implementeringen har gått för snabbt.  
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Det hände mycket rent fysiskt på arbetsplatserna, som till exempel nya rutinlistor, smarttavlan 
som hängdes upp och smartkorten som introducerades. Men de anställda blev överrumplade. 
De kunde mycket väl förstå hur man utförde alla dessa uppgifter, de hade alla arbetat där ett 
tag, men det fanns ingen information om varför det skulle vara bättre, och varför det man 
gjort tidigare inte längre räckte till.  Punkt ett vid införandet handlar endast om förberedelser 
där man gör stationen redo genom att städa, röja och höja kompetensen på alla som arbetar på 
stationen. Vi fick även här uppfattningen från de golvanställda att allt detta gjordes utan 
någon visshet om tanken bakom. Vi ser här stora anledningar till varför konflikter kan uppstå. 
Människor fungerar oftast på ett logiskt sätt, man vill veta varför man gör saker och ting, vad 
det finns för bakomliggande faktorer. En tanke som också slagit oss är de kulturella skillnader 
som kan finnas bakom hur vi människor fungerar. En anställd i Sverige kanske ifrågasätter ett 
nytt styrkoncept mer än vad en anställd i till exempel Japan gör. Det tror vi kan vara en 
bidragande anledning till att det kan ta lång tid i Sverige, för att vi normalt sett vill se de 
anledningar som finns till vad som sker. Även Eriksson och Lövström (2008), som skrev en 
uppsats om framgångsfaktorer och hinder med lean production i Kina, håller med om att 
kulturella skillnader råder på till exempel på den syn av kunden som man har i företaget.  
 
I punkt tre, när de tio veckorna gått, blir sedan stationen certifierad. Detta görs som ett bevis 
på att stationen lärt sig att arbeta med de verktyg de har fått. Två chefer går igenom stationen 
och ser till att alla följde alla rutinlistor, alla arbetsuppgifter och så vidare enligt de mål och 
regler som bestämts. Stationer som klarar certifieringen blir belönade. Detta anser vi vara bra, 
som en morot, till de anställda. 

Punkt fyra innebär att arbeta med smart i vardagen. Här har stationen fått in alla smarts 
verktyg i den dagliga driften och ska nu kunna arbeta som en smart station. Här kan ett 
problem vara tidsbristen, om det en dag till exempel kommer in extra många kunder kanske 
man inte hinner gå igenom alla rutinlistor, speciellt inte om man är ensam i butiken. Det är en 
förutsättning som man också bör ta under konsideration som ansvarig för detta koncept och 
inte ge påbackning till den anställde i fråga, när det inte finns giltigt skäl till det. Om man inte 
hinner med rutinlistorna under en dag anser vi att det är viktigt att man ser till varför och 
kanske kompensera detta dagen efter genom att till exempel ta in extra personal för att hinna i 
kapp. 

 
5.1.5 Steg fem 

Ramsell nämnde att ledarnas arbete har förändrats avsevärt sedan smart introducerades på 
stationerna. Deras roller har utvecklats från administratörer till riktiga coacher som ska hjälpa 
sina anställda. Detta ser vi vara väldigt positivt då det är viktigt att en ledare verkligen har den 
rollen på en arbetsplats och att de golvanställda har någon att se upp till och få hjälp av. Steg 
fem handlar om fördelning av ansvar. Smart är ett levande arbetsätt som gör att man utnyttjar 
den kunskap och de resurser som redan finns inom verksamheten. Det anser vi OKQ8 ha 
lyckats med eftersom de utnyttjat det som finns på plats och istället försökt att addera nya sätt 
att tänka, nya rutiner och ny kunskap för att utvecklas ytterligare och implementera smart 
genom hela verksamheten. Ramsell menade även att det är viktigt att ledaren som har ansvar 
för införandet av smart själv har ett öppet sinne för förändringar. Detta håller vi med om och 
ser det som en anledning till varför vissa problem kan och har uppstått inom OKQ8. Om 
ledaren inte i grund och botten tror på konceptet, och istället vill att allt ska vara som vanligt, 
märks det utåt, även om inte personen säger det rakt ut. De anställda kommer troligtvis känna 
sig mindre motiverade än om de haft en öppensinnad ledare som lovordat konceptet. 
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Under samma teoriavsnitt, 3.6 nämner vi ständiga förbättringar. Detta anser vi vara väldigt 
viktigt eftersom det är det som lean går ut på. Det är inte bara själva implementeringen av 
konceptet utan även hur det ska fortsätta att förbättra verksamheten, arbetet tar aldrig slut. 
Man blir bara bättre på att hantera arbetssättet och bättre på att se vad som behöver göras när 
problem uppstår eftersom man har olika verktyg som man kan använda. Här anser vi det vara 
vid vikt att man har en öppen kommunikation med hela personalen, och att man speciellt 
fokuserar på de golvanställda, det vill säga butikssäljarna som hela tiden är ute och arbetar på 
stationerna. Det är de som träffar kunderna och de som får höra kundernas kommentarer och 
önskemål.  
 
Vi tycker att det är viktigt att dessa människor har rätt att påverka och komma med 
kommentarer och tips på hur man kan förbättra ännu mer och vad som kan göras på 
stationerna. De är mitt uppe i det och kan se det på ett annat sätt än de som står utanför och 
ser in. OKQ8 har inte riktigt kommit hit ännu då de är mitt uppe i implementeringen 
fortfarande, och alla stationer har inte ens kommit dit ännu. Just därför tycker vi att det är 
viktigt att de tänker på detta redan innan implementeringen för att man ska ha rätt 
tillvägagångssätt och synsätt från början. Även Hurum (2006), som skrev en uppsats om 
förändring av ledarskap vid transformation till ett leanföretag, kom fram till att man kan nå 
stor framgång om man lägger förändringarna som ska göras i de anställdas händer. 

 
5.1.6 Steg sex 

Steg sex handlar om att skapa flöden genom att låta uppdrag flyta på snabbare genom 
organisationen. Vi anser att OKQ8 inte kommit långt i sitt arbete med implementeringen vad 
gäller detta ännu eftersom man först behöver en stabil grund att stå på innan man kan justera 
flödena. Trots detta ser vi att OKQ8 har sett över vissa flöden redan nu vilket visar bra tecken 
på framförhållning. OKQ8 har till exempel sett över sina lager och sina inköpsrutiner för att 
kunna skapa ett bättre flöde av varor, där varorna främst ska vara placerade ute i butiken och 
inte ligga på lagret. Man har också infört tre minuters regeln för att varje kund ska få hjälp 
snabbare och på detta sätt bidra till ett mer effektivt flöde gentemot kunderna. Detta ser vi 
som en bra början och att det bör läggas mer energi på detta efter att grunden är mer stabil.  

Lean ska vara som en frisk fläkt, något nytt som får verksamheten på banan igen, ett nytt sätt 
att tänka. Det behöver alltså inte betyda att man byter ut allt inom verksamheten utan istället 
förändrar det som redan finns och bearbeta det till det absolut bästa för både personalen, 
företaget och för deras kunder.   

 
5.1.7 Steg sju  

Bristerna vid OKQ8s implementering anser vi bland annat vara de ständiga externa 
förändringar som sker runt omkring i omvärlden. Det finns många händelser som påverkar 
varandra och som även är beroende av varandra. Mycket kan bero på konkurrenter, miljö och 
klimat men även på vad kunderna säger och efterfrågar. Även att kunderna är olika beroende 
på vart man handlar eller vad man erbjuder. Det finns även interna processer som man bör 
beakta då de kan påverka när man implementerar ett styrkoncept i en verksamhet. Steg sju 
handlar om att förebygga de fel som kan och kommer att uppstå.   

Ett fel som vi ser på OKQ8 är informationsflödet. De anställda med chefspositioner har inte 
fått tillräckligt med information, eller så har de inte förstått det till fullo, vilket gör att de inte 
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kan försvara konceptet tillräckligt vid frågor eller ge ordentliga svar till sina anställda. Olika 
medarbetare som har olika nivåer av information och olika yrkestitlar. Vissa vet mer än andra 
men i det stora hela har alla i alla fall ha en översiktlig bild av vad förändringarna innebär. De 
flesta förstår vad som förändrats rent praktiskt, men vissa anser vi inte riktigt förstå varför det 
skulle bli bättre i längden. Varken de anställda eller ledningen kan helt påverka allt inom 
verksamheten som händer då det skulle vara för stort men det är således lättare för ledningen 
att göra anspråk på informationen och ta vissa steg som de ”golvanställda” inte kan. Detta 
kom även Frid och Peshrawghani (2011) fram till när de skrev om införandet av lean i 
byggvarubranschen. De såg informationsbristen som ett stort problem eftersom det bidrog till 
saknaden av en gemensam bild av hur framtiden skulle se ut och vad lean kunde bidra med. 

På stationen i Djurås uppkom problemen först i våg tre, eller man kunde i alla fall 
uppmärksamma och se problemen då. Här tror vi, liksom Andreas, att det kan bero på den 
som var ansvarig för implementeringen just då. Denne person var möjligtvis inte tillräckligt 
tydlig i sin roll eller inför sin personal och kunde kanske inte själv förstå varför detta skulle 
införas. Vi tror att det är väldigt viktigt att det är nyckelpersoner som arbetar med ett sådant 
här projekt. Man ska som anställd känna sig bekväm med att ställa frågor och ta hjälp vid 
behov av sin chef. Som ledare är det väldigt viktigt att man lyssnar på sina anställda och ger 
dem plats och får dem att känna sig betydelsefulla. Även företagskulturen är något att beakta 
när man ska implementera ett styrkoncept då den kan te sig olika från station till station, och 
vi uppfattar det som att på stationen i Djurås hade vissa anställda arbetat väldigt länge vilket 
sätter sina spår och personalen kan då redan ha långsiktiga band till varandra som gör att de 
påverkas av varandras beslut. Om den ena klagar och vill säga upp sig kanske den andra 
hänger på. Det är även de anställda i Djurås som känt sig mest kontrollerade, mest stressade 
och mest missnöjda. Vår uppfattning är här att det handlar om en unik situation och att man 
bör sätta sig in i vad detta kan bero på, än att det skulle vara ett genomgående problem genom 
hela implementeringen. 

 
5.1.8 Steg åtta 

Steg åtta handlar om husets innehåll. Det är de ständiga förbättringar som ska hjälpa 
verksamheten att bli mer effektiv. Vissa moment eller verktyg inom OKQ8, som till exempel 
fyrfältaren under Säljtavlan, kan möjligtvis påverka personalen negativt istället för positivt. 
Detta anser vi kan bero på hur de anställda ser på det och hur de reagerar. När man på detta 
sätt uppvisar statistik tror vi att det kan innebära en viss psykisk stress hos den anställde att 
leverera ett bra resultat. Detta kan till en början låta väldigt bra, men det kan också påverka 
den anställde negativt genom att den endast strävar efter ett kvantitativt resultat istället för att 
ge ett kvalitativt, där man mer noggrant går igenom det som ska göras och till exempel hinner 
med att hjälpa sina kollegor vid eventuella frågor. Detta kan bidra till att kunden drabbas 
negativt då den inte får den service som den förtjänar. Den kan då istället bli behandlad som 
ett stressmoment, som den anställde bara vill bli av med för att kunna ta hand om nästa i kön.   
  
En aspekt vi också kommit fram till är renligheten på en station, som vi uppfattat som en 
viktig del av de nya rutiner som smart fört med sig. Vi nämner det till exempel under stycke 
5.1.2 Steg 2. Man kan tänka sig att vissa kunder inte bryr sig så mycket om renligheten på en 
mack. Om man till exempel är ute och kör tar man kanske bara in på närmsta mack för att 
tanka sin bil. Man kanske aldrig mer kommer att åka dit eftersom man vi detta tillfälle bara är 
på genomresa. Det är troligtvis inte en plats man storhandlar på. Vi tänker att kortsiktigt kan 
detta stämma men att det mer handlar om en viss kund. Vi tror att långsiktigt, är man som 
företag mestadels ute efter de lojala kunderna, som då vanligtvis bor i närheten. Speciellt i 
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storstaden där det finns många mackar att välja mellan, då har även konkurrensen betydelse. 
Om man som kund kommer in på en mack som är ren, fräsch och har allt man behöver, då ser 
vi det som en stor chans att man som kund kommer dit igen. 
 

5.1.9 Steg nio 

Steg nio handlar om förståelse för kunden och därigenom kunna identifiera kundnyttan och 
kartlägga det viktiga för att sedan mäta och följa upp. OKQ8 har som mål att sälja och 
marknadsföra hållbara alternativ till sina kunder. De satsar på privatpersoner såväl som 
företagskunder genom att genomföra ”nöjd kund” undersökningar och genom att använda 
”Mystery Shoppers” på stationerna. Vi tolkar utifrån våra intervjuer och om man läser på 
OKQ8s hemsida att de vill framställa sig som en plats där man kan köpa produkter och 
tjänster till sig själv och sin bil som underlättar i livet. Det kan innebära till exempel 
livsmedel, musik, bilvårdsprodukter, tidningar och reservdelar. Sortimentet bör därför vara 
lätt att välja bland och alternativen ska vara hållbara, det vill säga miljömärkta. Vi anser att 
OKQ8 har kommit en bra bit på vägen i det sista steget i leanhuset även om vi anser att de har 
missat att ta hänsyn till att kunder på olika platser i landet efterfrågar olika produkter. OKQ8 
vill att alla deras stationer ska se likadana ut och erbjuda samma produkter, vilket vi anser är 
en bra grundtanke men vi tror att kunderna kan vilja ha olika saker beroende på vart de bor. 
Till exempel kan man tänka sig att efterfrågan på artiklar till trädgårdsskötsel inte är lika stor 
inne i storstäderna som på landsbygden och att kunderna som bor på landsbygden kanske 
räknar med att OKQ8 ska ha ett bredare sortiment, dels eftersom de har haft det förut men 
också för att det kan vara långt till nästa affär på landsbygden.   

 
5.2 Tidsplan för implementering av smart 

Om man ska tolka de författare som skriver om tidsplanen inom lean production skiljer sig 
deras kommentarer väldigt mycket åt. Vår uppfattning är att tidsperspektivet har att göra med 
vilken tolkning av lean man väljer. Om man väljer att tolka lean som en metod, det vill säga 
på låg nivå kommer det även att krävas mer tid till implementeringen då det arbetet blir mer 
detaljrikt. Om man istället väljer att tolka lean som en filosofi, det vill säga på hög nivå, krävs 
inte lika många specifika detaljer och arbetet med implementeringen blir heller inte lika 
tidskrävande. Enligt Keyte, B. och Locher, D. kan man genom att planera för ett framtida 
tillstånd begränsa sitt urval. Man vill komma så nära företagets mål som möjligt och införa 
detta under en rimlig tidsperiod, vanligtvis tre till sex månader (2008). 

Själva implementeringen skulle möjligen gå att genomföra på tio veckor som OKQ8 gjort, 
men vi tror inte att det blir lika bra resultat som om de i alla fall kommit ut med information 
långt tidigare. Till exempel berätta vad som kommer att hända och varför så att de anställda 
kan förbereda sig och förstå innan det sätts igång. De skulle kunna ge egna kommentarer och 
förslag till ledningen, eftersom det faktiskt är de som arbetar i butikerna och kan relatera till 
vad dessa förändringar skulle innebära. 
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5.3 Resultat och slutsatser  
Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva och analysera hur ett styrkoncept 
implementeras i en verksamhet och öka förståelsen för implementeringens starka och svaga 
sidor, speciellt när det gäller personalen. Vi har gått igenom 9-stegsmodellen (Eriksen, 
Fischer och Mönsted, 2007) steg för steg, för att bibehålla den röda tråden i uppsatsen och för 
att man som läsare enkelt ska kunna koppla teori med empiri och slutligen med analysen. 

Vi har valt att fokusera på de ”mjukare” delarna kring vad som händer på en arbetsplats då ett 
nytt styrkoncept ska introduceras och implementeras. Vårt intresse grundade sig på de 
konflikter som uppstod på OKQ8 i Djurås och även på en del andra stationer runt om i landet, 
som bekräftas i Empirin, då det nya konceptet infördes. Vår uppfattning var att personalen 
inte mådde bra i och med förändringarna och vi ville, om möjligt, ta reda om det kunde röra 
sig om att de inte använt lean på rätt sätt. Därför har vi valt att inte lägga så stor fokus på de 
ekonomiska effekterna av verksamheten. Det finns mycket litteratur och forskning kring lean 
som styrkoncept och varför man ska välja det som förbättringsmetod. Vi har sökt och funnit 
att flera författare har olika uppfattningar och beskriver tillvägagångssättet utifrån sin 
personliga uppfattning och egen forskning. Det har däremot varit svårare att hitta forskning 
kring hur lean har implementerats praktiskt sett i organisationer, speciellt inom 
serviceverksamheter.  

Om man ser till den ekonomiska styrningen så har de golvanställda inte mycket insyn mer än 
att de vet att konceptet går ut på att spara pengar. Man kan dock dra den slutsatsen om man 
ser både till de golvanställda och till chefernas intervjuer att meningen med det hela är att 
intäkterna ska bli större än kostnaderna och att de på så vis ska kunna behålla sin verksamhet 
och utvecklas framåt. Inom organisationen är man speciellt ute efter enklare 
personalhantering. Där har man satsat mycket just på personalen, att alla moment och 
arbetsuppgifter ska göras så tydliga som möjligt så att vem som helst ska förstå och kunna 
börja direkt på arbetsplatsen utan några svårigheter. Detta har man inom smart gjort genom att 
skapa tydliga och enkla rutiner för hur man ska utföra sina arbetsuppgifter på respektive 
station vilket sparar tid för den nyanställde när den ska sätta sig in i arbetet. Man har tagit bort 
onödiga arbetsuppgifter och tittat över hur mycket personal som verkligen behövs vid olika 
tidpunkter på dagen. Genom att använda sig av smart så har OKQ8 även fått snyggare och 
fräschare lokaler vilket ska påverka både kunderna och de anställda positivt och det ska 
framför allt få kunderna att välja deras butik igen. 
 
Vid användandet av lean krävs det även att man använder sig av olika verktyg. Enbart lean 
som företagsfilosofi blir för ensidigt och smalt för att fungera på alla moment och delar inom 
en verksamhet. Därför behöver man komplettera med olika verktyg som passar för den unika 
verksamheten. OKQ8 har anpassat lean efter deras unika verksamhet genom att även använda 
sig av verktyg som ”just in time” och ”5S” och detta anser vi har hjälpt med deras 
implementering avsevärt. Genom att använda dessa verktyg har OKQ8 bland annat kunnat 
eliminera slöserier, dra in på onödiga kostnader och minimera sin lagerhantering.  
I vissa fall kan det också vara bra att tänka på att man inte kan fokusera på alla moment och 
enheter i verksamheten och att man inte kan vara bäst på allt. Då kan det vara ett alternativ att 
istället hyra in det som inte tillhör kärnverksamheten så att man istället kan fokusera på det 
viktigaste.  
 
Vi tror också att OKQ8 skulle dra fördel av att studera Modig och Åhlströms (2011) teorier 
kring lean som filosofi, förbättringssätt och metod. Vi anser det förstärkas ytterligare i Rick 
Pays studie (2011) där han påpekar att en anledning till varför företag kan misslyckas med sin 
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implementering av lean kan bero på att ledningen inte ser poängen med att förvandla hela 
organisationens kultur. Det är viktigt att de som har ansvaret för implementeringen verkligen 
vill förändras i rätt riktning och att de gör ett så bra arbete som möjligt med detta i åtanke. Om 
de ansvariga inte uppvisar rätt sorts attityd och på det sätt de förmedlar information och dylikt 
så kan det smitta av sig på de anställda. Vi tror att om man bara gör saker för att man ska och 
inte för att man vill så kan det bidra till att organisationskulturen och stämningen kan rubbas 
och hamna i motsatt riktning mot vad som var meningen från början. Vi tror också att OKQ8 
skulle ha tjänat på att satsa på att göra sitt nya koncept ännu mer till en del av 
företagskulturen, istället för, som vi tolkar det idag, fördela för mycket tillit på de olika 
verktyg som man tagit fram. Detta för att det kan bli för enkelspårigt om man tänker för 
mycket på detaljerna och inte ser till helheten.  
 
OKQ8 producerar inte varor men de har genom smart sänkt kostnaderna genom att endast ta 
in de varor som verkligen behövs. Här kan man som företag spara mycket pengar genom att 
lägga ner tid på att se över sitt lager och se vad som verkligen går åt och vad som ligger kvar. 
Då slipper man spill och får därför ut mer av sina pengar. Smart kan även hjälpa till vid 
marknadsföringen eftersom man med hjälp av smart (och med rätt undersökningar i 
butikerna) kan ta reda på vilka deras kunder och målgrupp är samt vilka varor och tjänster 
som går åt. När man vet detta så kan man enklare styra marknadsföringen i rätt riktning och 
till rätt kunder. Även hur man marknadsför i butiken och hur man ställer upp varor på rätt sätt 
kan påverka hur kunderna ser på företaget och om de kan tänkas komma tillbaka.  
 
Vi har kommit fram till att personalen på OKQ8 påverkats i hög grad av det styrkoncept man 
valt att implementera, både negativt och positivt. Vår studie visar på betydelsen av att 
ledningen säkerställer att information om förändringar verkligen når ut till personalen och att 
man därför inte får ha för bråttom att genomföra implementeringen av nya koncept. 
Tidsaspekten är sålunda central vid implementering. Enligt fallstudien hade man tjänat på en 
mer tydlig information innan själva implementeringen sattes i gång och att informationen om 
de olika smartverktygen skulle ha behövts vara mer tydliga. Detta för att personalen skulle 
förstå varför förändringen genomfördes och hur konceptet med dess verktyg var tänkt att 
fungera. Ett konkret förslag från vår sida skulle vara att efter den första information (som vi 
förstod tog form av en föreläsning) låta personalen smälta informationen i lugn och ro för att 
sedan gå igenom den igen i mindre grupper, till exempel per station. Då skulle personalen få 
tid att komma med synpunkter och ställa frågor och ledningen skulle kunna ge mer fördjupad 
information om konceptet och dess grunder. Vi tror att detta skulle öka förståelsen hos de 
anställda och motivera dem på ett bättre sätt.  
 
Om man granskar litteraturen som finns om lean så kan man tolka den som att personalen i 
vissa fall ses som en resurs och inte lika mycket som enskilda personer. Detta ser vi kan vara 
grunden till att vissa problem uppstår och till var implementeringens svaga sidor kommer 
från. Ingen anställd vill känna sig som en maskin som ingen bryr sig om, eller som förkastas 
när något bättre dyker upp. På grund av detta anser vi att det är viktigt att man även ser 
kritiskt på lean som koncept innan man väljer det. Att man ser dess nackdelar, så väl som dess 
fördelar. Utifrån vår fallstudie upplever vi att OKQ8 har läst på om konceptet väl innan de 
valde detta och att de ser på sina anställda som mer än resurser. De vill genom att lägga mer 
fokus på kunden även satsa på sin personal då de ser att det är där man måste börja. De har 
arbetat mycket med att underlätta för den anställde genom att göra bättre och tydligare rutiner 
och därigenom ge dem mer utrymme för enklare arbete.      
 
På de flesta stationer i landet tycker de anställda att de nya rutinerna fungerar bra. Vi uppfattar 
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den största skillnaden vara kundunderlaget och vart stationen är placerad. På mindre stationer, 
med lite färre kunder, verkar konceptet fungera utan problem men på de större så blir det mer 
komplicerat. En anledning kan då vara att på större stationer där kunderna är fler är också 
butiksytorna större vilket leder till mer arbete för de anställda.  
 Var stationen är placerad ser vi som en viktig del i det hela då kunderna är olika, en kund 
som bor mitt i storstaden är troligtvis inte ute efter samma varor som kunden ute på landet. Vi 
anser att OKQ8 borde vara mer flexibla när de arbetar med sitt nya koncept och ta till vara sin 
personals redan existerande kompetens och erfarenhet. Tanken med smart är att arbetet ska 
flyta på smidigt. Man vill spara på resurser, både vad gäller arbetskraft, tid och pengar. 
Tanken är också att det ska vara ett långsiktigt mål. Vi anser därför att OKQ8 har missat att se 
till att varje station faktiskt är unik. Alla nya rutiner och arbetssätt passar inte på alla stationer. 
Till exempel kan man se om man jämför att stationerna är olika byggda och alla är dessvärre 
inte anpassade för ensamarbete. Ett exempel på det kan vara OKQ8 Djurås, som är en stor 
station, vid en hårt trafikerad riksväg med många turister som passerar året om. Stationen hyr 
ut släp som är placerade bakom själva byggnaden. Om en kund vill hyra ett släp måste de 
anställda följa med kunden ut. Om man då är själv i butiken, hur gör man då? OKQ8 anser att 
man ber kunden återkomma, eller helt enkelt låser dörren en stund medan man följer med 
kunden ut. Detsamma gäller vid gasolförsäljning, som även de står utomhus bakom 
byggnaden. OKQ8 anser att de arbetar med kundfokus men enligt vår mening kan det 
uppfattas som att man inte prioriterar kunden när den möts av en lapp på dörren där det står 
”kommer strax”.  
 
Vi anser, utifrån vår fallstudie, att det som gör stationen i Djurås till unik är att många i 
personalen har arbetat där väldigt länge. Bland annat har säljchefen och flera i personalen 
arbetat där i hela sina yrkesliv. Detta uppfattar vi kan ge en unik sammanhållning bland 
personalen, väl rotade rutiner och inte minst en inarbetad struktur. Alla kan sitt arbete, sin 
plats i företaget och allt har rullat på utan problem. När allt fungerar bra och lönsamheten 
fungerar kan det vara svårt för de anställda att förstå varför man vill ändra på saker. Vi 
uppfattar det också som att de yngre i personalen inte har haft lika svår att finna sig i 
förändringarna, någon som vi anser ytterligare stödjer vår teori.  

Om man ser till vad andra som skrivit om implementeringen av lean har kommit fram till, 
som Brohage och Gunningberg (2011), kan man se vissa likheter med vårt och deras resultat. 
Bristen på grundlig information verkar vara en genomgående faktor, men vi anser att det 
handlar om ledningens sätt att framföra den och inte att den skulle saknas. Vi kunde även se 
att lean kunde bidra till vissa bemanningsförändringar vilket kan stressa de anställda (då 
bemanningen minskar) och de blir mer stressade för att hinna med. Det är tydligt att man vid 
denna typ av förändringsarbete måste vara medveten om och noggrann med att hantera stress. 
Förmågan att balansera positiva och negativa stressfaktorer påverkar förändringsresultatet 
både för anställda och kunder. Kanske skulle man kunna införa stresshanteringskurser för de 
anställda i början för att hjälpa dem att anpassa sig det nya arbetssättet mer och lära sig att 
hantera stressen på ett mer hälsosamt sätt.  
 
Vi anser att de negativa konsekvenser som kan komma från OKQ8s schemaläggning bör 
beaktas noggrant. Till exempel så kan den anställde känna att den måste skynda sig med att 
städa undan det värsta men ingen hinner städa ordentligt med resultat att det blir smutsigare 
än vad det borde vad gäller kundutrymmen, toaletter och personalutrymmen. Här kan det 
istället bli motsatt effekt av vad man vill åstadkomma med lean. Personalen drabbas av denna 
felanpassning vilket i sin tur bidrar till att fler och fler misstag kan göras. Här kan man till 
exempel istället anställa ett städföretag som sköter den biten i verksamheten vilket gör att det 
kan lätta trycket och stressen på de som arbetar i butiken samt att man beräkna bemanningen 
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lättare utan att ha dessa arbetsuppgifter under konsideration. Eller så kan man avlägga till 
exempel en halvtimme efter stängning för just städning vilket gör att den anställde kan 
fokusera på just dessa arbetsuppgifter utan ständiga avbrott från kunder. Om det inte fungerar 
med arbetstiderna så kanske man kan stänga en halvtimme tidigare, allt för att få det hela att 
fungera på allas villkor. 
 
Något som vi även reflekterat över är att arbetet med lean aldrig tar slut. Det är ett 
kontinuerligt arbete och inte bara ett tidsbegränsat projekt. Det är visserligen mer arbete med 
det vid själva implementeringen, för det krävs tid för att allt ska hamna på plats och för att alla 
ska komma in i det. Men vidarearbetet kommer hela tiden att fortsätta och förbättringsarbetet 
kommer att uppdateras och instrueras längs vägen.   
 
Vår analys och slutsats grundar sig på de sju intervjuer som vi genomförde på OKQ8 och de 
teorier som vi tagit fram. Framförallt har vi fokuserat på personalen på OKQ8 i Djurås och 
vill därför belysa att det om det hade gjorts fler intervjuer möjligt kan ha kommit fram ett 
annorlunda resultat. Vi anser att vårt resultat kan användas som en hjälp till alla slags företag 
som ska implementera ett nytt styrkoncept i sin verksamhet. Vidare kan det användas som 
bidrag till det informationsutbud som finns om implementeringen av olika styrkoncept och 
hur det kan påverka personal och verksamheter i det stora hela. Vi anser det vara viktigt att 
belysa att implementeringen både för med sig positiva och negativa sidor, vilket nästa företag 
kan lära sig av. Det kan göras vidare forskning bland annat hur man implementerar lean inom 
serviceföretag som till exempel OKQ8 för att det ska bli ett mer fylligt utbud. Vi ser även att 
det skulle vara intressant att forska om de kulturella skillnader som finns vid implementering 
av lean i olika länder. Vi tror att det kan finnas stora skillnader på många sätt i företagande 
och hur man ser på styrning eftersom det finns så många olikheter. Här tror vi att det finns 
mycket att lära för företagen. Dels genom att se vad andra lyckats med och dels för att se vad 
andra misslyckats med. Samtidigt vore det intressant att se vad det finns för likheter för att 
kunna reda ut vad man ska ta med sig och vad man ska slopa för att kunna lyckas med sin 
egen verksamhetsstyrning.  
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6.2.4 Figurförteckning 
 
Figur 3.1. Leanhuset (Eriksen, Fischer & Mønsted, 2007, s 21). 
 
Figur 4.1. Exempel på tre olika Smartkort (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-29-11 
<Andreas.Ramsell@okq8.se >). 
 
Figur 4.2. Säljtavlan  (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-11-27 
<Andreas.Ramsell@okq8.se >). 
 
Figur 4.3. GOA = GrundOrsaksAnalys (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-29-11 
<Andreas.Ramsell@okq8.se >). 
 
Figur 4.4. Utrullnings sju stycken steg (Ramsell, Andreas. 2012. E-mail. 2012-13-11 
<Andreas.Ramsell@okq8.se >). 
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7 Bilagor 
 
 
7.1 Intervjufrågorna 
 
 
7.1.1 Intervjufrågor till chefen/ansvarig 
 
1. Vad står styrkonceptet Smart som OKQ8 använder sig av idag för? 
 
2. Vad var anledningen till att OKQ8 bytte styrkoncept? 
 
3. Hur är konceptet tänkt att fungera i teorin? (Grunderna utifrån ledningens syn.)  
 
4. Hur fungerar konceptet i verkligheten? 
 
5. Hur såg upplägget för implementeringen av Smart ut? 
 
6. Har det uppstått några problem med implementeringen av Smart? (Isf vilka?) 
 
7. Vad anser du hade kunnat göras bättre när det gäller implementeringen av konceptet? 
 
8. Anser du, som verksamhetschef, att du har fått tillräckligt med information om hur 
konceptet fungerar och varför man har bytt till just detta? 
 
9. Det finns ingen skriven litteratur att hitta om detta koncept, vad tror du att detta beror på? 
 
10. Vet du varför man valt att basera smart på styrkonceptet LEAN? 
 
11. Vilka fördelas såg man främst med Lean, som gjorde att det skulle passa på en verksamhet 
som OKQ8?  
 
12. Vilka delar av Lean är det som man fokuserat på när det gäller uppkomsten av Smart?  
 
13. Enligt skriven litteratur kan det ta upp till 5 år att implementera Lean genom en hel 
verksamhet. Hur lång tid ska det ta att implementera Smart enligt planering? 
 
Eventuell följdfråga till 13: 
14. Hur är det möjligt att implementera Smart på bara ”svar enligt ovan fråga”? 
 
15. Enligt litteraturen är det också väldigt viktigt att få ALLA med sig vid implementeringen 
av Lean, förklara hur och varför.  
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Följdfråga till 15: 
16. Är detta uppfyllt med implementeringen hos OKQ8?  
 
17. Enligt OKQ8s hållbarhensredovisning finns det inom det nya konceptet Smart ett index 
som består av elva komponenter. Kan du berätta om dessa komponenter, vilka de är och vad 
de ska mäta? 

18. Har införandet av Smart lett till ökad kundnöjdhet?  
 
Följdfråga till 18: 
19. Vid ja, hur har ni mätt det?  

20. Har införandet av Smart lett till ökad lönsamhet?  

21. Hur har resultatet i sin helhet påverkats? 
 
 
7.1.2 Intervjufrågor till anställda 
 
Inledande frågor: 

• Vad heter du? 
• Ålder? 
• Vilken OKQ8 station jobbar du på?  
• Hur länge har du jobbat här? 
• När införde ni Smart på din station? 

 

1. Känner du till styrkonceptet Smart som OKQ8 använder sig av idag? 
 

2. Vad innebär detta styrkoncept? 
 

3.  Hur har själva övergången till det nya styrkonceptet gått till? (berätta vad som har 
förändrats) 
 

4. Hur tycker du det har fungerat med implementeringen av detta koncept? 
 

5. Vad har Smart främst för fördelar? 
 

6. Vad har Smart främst för nackdelar? 
 

7. Vad tror du är anledningen till att det uppstått många problem med implementeringen 
av Smart?  
 

8. Hur skulle det kunnat göras annorlunda?  
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9. Hur märker du som anställd av denna förändring på din arbetsplats? 
 

10. Har du fått någon information om varför ledningen valt just detta koncept?  
 

11. Har du fått någon skriftlig information om hur detta koncept fungerar?  
(eller bara muntlig?) 
 

12.  Har din lön ändrat sen OKQ8 övergick till Smart?  
 
 
7.1.3 Tidigare intervjufrågor till chefen/ansvarig 
 

1. Använder ni något speciellt styrkoncept idag? 
 

2. Hur är det konceptet tänkt att fungera? (Grunderna utifrån ledningens syn.)  
 

3. Hur fungerar detta koncept i verkligheten? 
 

4. Vad anser du finnas för begränsningar med detta koncept? 
 

5. Problem? 
 

6. Har du något eget förslag vad som skulle kunna göras bättre med konceptet? 
 

7. Anser du, som verksamhetschef, att du har fått tillräckligt med information om hur 
konceptet fungerar och varför man har bytt till det? 

 
 
7.1.4 Tidigare intervjufrågor till anställda 
 

1. Finns det något känt styrkoncept som företaget använder sig idag? 
 

2. Vad innebär detta? 
 

3. Vad tycker du om tillämpningen av detta koncept? 
 

4. Fördelar med Smart? 
 

5. Nackdelar med Smart? 
 

6. Hur märker du som anställd av denna styrning? 
 

7. Har du fått information om varför ledningen valt just detta koncept?  

 
 


